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சந்திரம�ோகன் 
(சிவோஜி கண்ட இந்து ரோஜ்யம் )

(இருண்ட நிடைலயில் குரல் ஒலி) 
'போரத் வர்ஷம், பரத கண்டம், புண்யபூமி' என்று 
புகழ்ந்தyர் புரோணிகர்கள், புலவர்கள் சகலரும். 



எனினும் புண்ணிய பூமி 
அடிடை�ப்படுத்தப்பட்டது. எங்கும் கோரிருள் 
சூழ்ந்து வெகோண்டது. எங்கும் திடைகப்பு! கலக்கம். 
ஆyோல் கோரிருடை�க் கிழித்துக் வெகோண்டு 
கி�ம்பிற்று சுதந்திர ம2ோதி. �ரோட்டியத்திமல 
ஏற்றி டைவக்கப்பட்ட விடுதடைல வி�க்கு 
புதியமதோர் எழுச்சிடைய உண்டோக்கிற்று. �ோவீரன் 
சிவோஜி கி�ம்பிyோன், சீறிப் மபோரிட, சிதறி 
ஓடிyர் எதிரிகள். விடுதடைல கிடைடத்துவிடும் 
என்ற நம்பிக்டைக பிறந்தது. ஆyோல் சமூகம் 2ோதி 
மபதவெ�னும் சனியனுக்கு ஆ�ோகி 
அவதிப்பட்டது. வீரர்கள் விடுதடைலப் மபோடைர 
நடத்திyர். வீணர்கள் 2ோதிடையயும் �தத்டைதயும் 
கோட்டிக் வெகோழுத்தyர். சமூகக் வெகோடுடை� 
�ரோட்டியத்டைத விட்டு ஒழியவில்டைல. அந்த 
நிடைலயிமல…… 
------------ 



கோட்சி - 1

இடம்: கு�க்கடைர 
உறுப்பிyர்கள் : (மகசவப்பட்டர், போலசந்திரப் 
பட்டர், பச்டைச .)

(பட்டர்கள் இருவரும் தடிகடை�த் தூக்கிக் 
வெகோண்டு ஓடி வருகிறோர்கள். பச்டைச அடிபட்டு 
ஒடிவருகிறோன்) 

மகசவப்பட்டர் : அடமட! எவ்வ�வு திமிருடோ 
உyக்கு. அடி, உடைத, எவ்வ�வு �ண்டைடக் 
கர்வம் இவனுக்கு ? 

போலச்சந்தர் : வெவட்டு, குத்து. 
(பச்டைச ஒடி வந்த மவகத்தில் கீமழ விழுகிறோன். 
அவடைyத் தடியோல் தோக்குகிறோர்கள். அவன் 
எழுந்து கும்பிட்டபடி)

பச்டைச : ஐமயோ! சோமி, சோமி கும்பிடுமறன்; 
அடிக்கோதிங்க. வெதரியோத்தy�ோ வெசய்துட்மடன். 



இந்தத் தடடைவ விட்டுடுங்க. 

மகசவப் பட்டர் : (அடித்துக் வெகோண்மட 
திருக்கு�த்தில் மபோயோ குளிப்பது? எவ்வ�வு 
திமிருடோ உyக்கு சண்டோ�ோ! பஞ்சோ�ப் 
பயலுக்கு ஆகும�ோ இந்தப் பதட்டம்? போவி
புண்ணிய தீர்த்தத்டைதமய போழோக்கிவிட்டோமய. 

பச்டைச : (உடம்டைபத் துடைடத்துக் வெகோண்டு) 
இல்லிங்க; இனிம� வெசய்யலிங்க , உயிர் 
மபோகுதுங்கம�... ஐடையமயோ! 

போலசந்தர் : பிடித்துக்கட்டி சவுக்கோல் 
அடிக்கணும் நீச்சப்பயல். அடுக்கு�ோடோ நீ வெசய்த
அக்ர�ம்? அமட, �தத்துமரோகி எந்தக் 
கோலத்திமலயோவது நடந்தது உண்டோ இந்த 
�ோதிரி அக்ர�ம்? உன் மதோடைல உறிச்சுப் 
புடுமறன் போர் , 

பச்டைச : மவணோங்க, மவணோங்க! இந்தப் பக்கம�
வர�ோட்மடன். 



மகசவப்பட்டர் : (மிரட்டும் குரலில்) வந்தோ? 

பச்டைச : (பயந்து) மதோடைல உறிச்சுடுங்க.

மகசவப்பட்டர் : நடிப்மபோ ? நீச்சப்பயமல, இனி 
இந்தப் பக்கம் தடைல கோட்டமவ கூடோது. 
வெதரிஞ்சுதோ.

(பச்டைச ஓடிவிடுகிறோன். மகசவப்பட்டர் 
தனிடை�யில்) பயல்களுக்கு எவ்வ�வு கர்வம். 
மலோகம் என்y ஆவது, இப்படி, இதுகள் நடக்க 
ஆரம்பித்தோல்?
--------------- 



கோட்சி - 2

இடம் : வீதி 
உறுப்பிyர்கள் : (பச்டைச, பிச்டைச, ஆண்டி , சோது) 

(அடிபட்ட பிச்டைச கோயங்கடை�ப் போர்த்துக் 
கண்ணீர் விடுகிறோன்)

பச்டைச : ஆண்டவமy! வயலிமல மவடைல 
வெசய்ததோமல உடலிமல அழுக்கு. அடைதக் கழுவக்
கு�த்திமல இறங்கிமyன். குளித்தது போவ�ோம� 
போவிப்பயல்க படுவெகோடைல வெசய்துட்டோனுங்க. 
குளிக்கப் மபோyவன் மசத்தப் பூசிக்கிட்ட கடைத 
�ோதிரின்னு ஊரிமல உலகத்திமல 
வெசோல்லுவோங்க என் கதி குளிக்கப் மபோயி 
ரத்தோபிமஷக�ோச்சு. வெதய்வம�! உyக்குக் 
கண்ணில்டைலயோ. இந்த மதசத்திமல பிறந்தவன், 
இதிமலமய உடைழக்கிறவன், இங்மகமய 
இருக்கிற கு�த்திமல நோன் குளிக்கக் கூடோதோம். 
எங்கப்பன் வெசோல்லுவோர் முன்வெபல்லோம் இந்தக் 
கு�த்டைத எங்கப் போட்டன் வெவட்டிyோyோம். 



இதுமல குளிச்சோ
புண்ணிய�ோம் இமதோ, வழியுது புண்ணியம். 

(ரத்தக் கடைறடையத் துடைடத்துக் வெகோள்கிறோன். 
பச்டைசயின் கூக்குரல் மகட்டு ஆண்டி ஒடி 
வந்து...) 
ஆண்டி : பச்டைச ! நீயோ ஐமயோ, ஐமயோன்னு 
கூவிyது. என்yடப்போ நடந்தது. 
உடம்வெபல்லோம் கோயம், ரத்தம் என்y 
அநியோயமிது. 

பச்டைச : ஆண்டி போர்த்தோயோ இந்தக் மகோரத்டைத 
மகட்டியோ இந்த அக்ர�த்டைத? நீ என்yம�ோ நம்�
சோதியிமல யோரும் படிக்கோத படிப்பு படிச்ச 
மவண்ணு ஊரு, நோவெடல்லோம் உன்டைyப் 
புகழுமத இந்த அக்ர�த்டைதக் மகட்க 
மவண்டோ�ோ நீ? 

ஆண்டி : பச்டைச ! என்y நடந்தது? முரட்டு �ோடு 
ஏதோவது இடித்துக் கோயப்படுத்திyதோ? 
வெவறிநோய் ம�மல விழுந்து கடித்ததோ? 
வெகோள்டை�க்கோரப் பசங்க தடியோமல



தோக்கிyோங்க�ோ? அழோம� வெசோல்லு பச்டைச . 

பச்டைச : ஆ�ோம் முரட்டு �ோடுதோன் ம�மல 
விழுந்து முட்டுச்சி. வெவறி நோய்தோன் கடித்தது. 
வெகோள்டை�க்கோரனுங்கதோன் என்டைyத் தடியோமல 
தோக்கிyோங்க.

ஆண்டி ; இப்படி 2ன்னி கண்டவன் மபோலப் 
மபசிyோ நோன் என்yோன்னு நிடைyக்கிறது. 
முரட்டு �ோடோன்yோ அதுக்கும் ஆ�ோங்கிமற. 
வெவறி நோயோன்yோ அதுக்கும் ஆ�ோங்கிமற! 
வெகோள்டை�க்கோரனுங்கோ�ன்yோ அதுக்கும் 
ஆ�ோங்கிமறன் நோன் என்y வெசய்யறது? யோர் 
வெசய்தோ இந்த அக்கிர�த்டைத 

பச்டைச : அந்தக் கும்பல்தோன். ஆடை� ஏச்சுப் 
பிடைழக்குமத, அந்தக் கூட்டந்தோன். 

ஆண்டி : யோரு? ஐய�ோரோ ? 

பச்டைச : அந்தப் போழோய்ப்மபோy பட்டோச்சோரிக் 
கூட்டந்தோன். 



ஆண்டி : ஏன்? நீ என்y வெசய்மத? 

பச்டைச : நோyோ? குளிக்கப் மபோமyன். 

ஆண்டி : எங்மக? பச்டைச : அவுங்க வீட்டுக்கோப் 
மபோமyன் ; கு�த்துக்குத்தோன்.
அது புண்ணிய தீர்த்த�ோம். அதிமல 
குளிக்கலோ�ோன்னு போவிப் பயலுங்க இந்த 
அநியோயம் வெசய்துட்டோனுங்க. 
பச்டைச : நி ஏண்டப்போ அங்மக மபோகணும்? 
அதுமவோ, ஐய�ோரு வெகோ�ம்; நோம் ஈy சோதி. 

ஆண்டி : (மகோபத்துடன்) அமட முட்டோம� 
மபோyோல் என்yடோ கு�த்திமல நோய் தண்ணீர் 
குடிக்கிறமதடோ நோய். நோம் என்y நோடைய விடக் 
குடைறவோ? �லம் தின்னும் நோயடோ நோம். அது 
உரிடை�மயோடு தண்ணீர் குடிக்கிறது கு�த்தில் 
பச்டைச, நோய்க்கும் மகடு வெகட்டவyோ? மசற்றிமல 
புரளுகின்ற எருடை� குளித்தோல் விரட்டவில்டைல. 
�னிதன் தடைலமுடைற தடைலமுடைறயோக 
�ற்றவர்க்குப் போடுபட்டு ம�னி கருத்துப் மபோy
சோதி நோம். நோம் குளித்தோல் கு�ம் 



தீட்டோகிவிடு�ோ? என்y அகர�ம்? அடுக்கு�ோ 
இந்த அநீதி?

பச்டைச : அநீதிமயோ, அக்ர�ம�ோ! இது இன்று 
மநற்று ஏற்பட்டதோ? நம்� போட்டன் 
முப்போட்டன் கோலத்திமல இருந்து நடக்குது. 
நோம் என்y வெசய்யலோம். 

ஆண்டி : என்y வெசய்யலோம். இந்தக் 
வெகோடுடை�யோவது வெதோடைலய மவண்டும். 
அல்லது நோ�ோவது ஒழிய மவண்டும். 

பச்டைச : பதறோமத ஆண்டி. நோ� போவம் 
வெசய்தவங்க. அதyோமலதோன் இந்தப் போழோy 
ஈyக் குலத்திமல பிறந்மதோம். ஆண்டி �டைடயன் 
ஈy சோதி என்று எவமyோ வெசோன்yோல்
அடைத நம்பி நோச�ோகிறோமய. நோம் எந்த 
விதத்திமல தோழ்வு? உடைழக்கவில்டைலயோ? நோம் 
�னிதரில்டைலயோ? ஊடைர ஏய்த்தோ 
பிடைழக்கிமறோம்? 

பச்டைச : ஆண்டி! நீ நம்� சோதியிமல படிச்சவன். 



என்வெyன்yம�ோ மபசமற. நீ வெசோல்றடைத 
மகட்கிறமபோது எyக்வெகன்yமவோ தடைல 
சுற்றுவது மபோல் இருக்கு. 

ஆண்டி : உன்டைyப் மபோன்ற வெ2ன்�ங்கள் நம் 
சமூகத்தில் இருப்பதோல் தோன் இந்த இழிவு 
பச்மச! போழோy சமூகக் வெகோடுடை�டைய நோன் 
இப்மபோது போர்த்தது �ட்டு�ல்ல! 
அனுபவித்துமிருக்கிமறன். (சட்டைடடையக் 
கிழித்துப் படைழய தழும்புகடை�க் கோட்டி )
போர், தழும்புகடை�! அந்தப்போவிகள் வெசய்த 
அக்ர�ம். என் பத்தோம் வயதிமல மநரிட்டது. 
இந்தத் தழும்பும் என் உடடைல விட்டுப் 
மபோகோது. இந்த ��டைதடைய அழிக்க மவண்டும் 
என்ற உறுதியும் என் உள்�த்டைத விட்டுப் 
மபோகோது. நம்டை�ப் படுத்துகிற போடு 
இருக்கிறமத, இதற்வெகல்லோம் ஒருநோள் அவர்கள் 
பதில் வெசோல்லித் தீர மவண்டும். வோ மபோகலோம்.

(சோது போடியபடி வருகிறோர்... போட்டு முடிந்ததும்) 
சோது அப்போ, போட்டோளி �க்கம�! 
அண்டசரோசரத்டைதப் படைடத்த ஐயன் உங்கடை�க் 



கோற்றோற்றுவோரோக. 

பச்டைச : ஐயோ, சோமி நோங்க தீண்டோதவங்க 

ஆண்டி : ஆம்; ஐயோ! ஆம்! நோங்க 
தீண்டோதவர்கள் தோன்! ஊரோர் வெசோத்டைதத் 
தீண்டியதில்டைல. வஞ்சடைyடையத் 
தீண்டியதில்டைல. சூது, சூழ்ச்சிடைய நோங்கள்
தீண்டியதில்டைல போபத்டைதத் தீண்டோதவர்கள் 
நோங்கள். 

சோது : தம்பி! உன் �தி கண்டு �கிழ்கிமறன். 
�கோன் குல�ோyலும், பிரபு குல�ோyோலும், ரோவ் 
குல�ோyோலும், எல்மலோரும் �னிதர் குலம். 
மபதம் ஏது? நீ அறிவோளி. 

ஆண்டி : அறிந்ததோல் தோன் என் அல்லல் 
அதிக�ோகிறது. இமதோ பச்டைச! யோவும் வெதய்வ 
சம்�தம் என்று நம்புகிறோன். அதyோல் 
அவனுக்கு 2ோதி வெவறியரின் வெசயல் 
ஆத்திரமூட்டவில்டைல. 



சோது : ஆத்திர�ல்ல! அமநக கோல�ோக இருந்து 
வந்த அக்ர�த்டைதக் கண்டு சத்தியம் 
மகோபிக்கிறது என்று வெபோருள். நீ 
சலிப்படைடயோமத. ச�ரசக் கீதத்டைத இந்த 
�ரோட்டியத்திமல பல ஜீவன் முக்தர்கள் பரப்பிக் 
வெகோண்டு வருகிறோர்கள். ஆண்டவன் 
சன்னிதோyத்தின் முன்பு, அடைyவரும் ச�ம், 
சோதி, �தம், உயர்வு தோழ்வெவனும் தீது, ச�ரச 
ஞோy �கோன்களுக்மகது என்ற தத்துவம் 
தடைழத்து வருகிறது. 
ஆண்டி : ஐயோ, சோது! உம்முடைடய ச�ரச ஞோyம் 
அத்தி பூத்தது மபோல் இருக்கிறது. மசற்றிமல ஒரு 
வெசந்தோ�டைர மபோல் இருக்கிறீர், ஆyோல் என் 
ம�ல் மகோபிக்கோதீர். உம்முடைடய முயற்சி 
உத்த��ோyதுதோன்; ஆyோல் அது பலிக்கோது. 
மவண்டு�ோyோல் உம்டை� ஒரு அவதோர புருஷர் 
என்று வெகோண்டோடுவோர்கள்; மகோவில் 
கட்டுவோர்கள், கூத்தோடுவோர்கள். ஆyோல் 
எல்மலோரும் ச�ம்; பிறவியிமல உயர்வு தோழ்வு 
இல்டைல என்று மபசுகிறீமர, அடைத �ட்டும் 
நடைடமுடைறயிமல வெகோண்டு வர�ோட்டோர்கள். 
நோன் பதட்ட�ோகப் மபசுவதோக எண்ண 



மவண்டோம். ஐயோ! கோவியும், க�ண்டலமும் 
எங்கள் குலத்தின் கஷ்டத்டைதப் மபோக்கோது. 
முக்திக்கு வழிதரக்கூடும். உங்களுக்குள்� 
இழிடைவத் துடைடக்கோது; எங்கள் சமூகத்டைத 
இந்தக் வெகோடுடை� வெசய்கிறவர்கள் தங்கடை�க் 
கடவுள், உயர்ந்த சோதியரோகப் படைடத்ததோகக் 
கூறுகிறோர்கள். அது வெகோடுடை�. இமதோ பச்டைச. 
அடைத உண்டை�தோன் என்கிறோன். இது �டடை�. 
இந்த �டடை�யும், அந்தக் வெகோடுடை�யும் ஒழிய 
மவண்டும� ஐயோ! கீதம் போடிyோல் மபோது�ோ? 

சோது : அப்போ வெநறியற்றவரின் வெவறிச் வெசயலோல் 
நீ மிகவும் வோடியிருக்கிறோய். கடவுளின் 
லட்சணமும், குணமும், அக் கயவரின் 
வெ�ோழிப்படியல்ல என்படைத அறிந்து வெகோள். 
கடவுள் என்றோல் �yம், வோக்கு, கோயம் 
என்பyவற்டைறக் கடந்தவர் என்று வெபோருள்.

ஆண்டி : இருக்கலோம் அய்யோ ! எடைதயும் 
கடந்தவரோக இருப்போர். ஆyோல் அந்த ஆரியர் 
மபோடும் மகோட்டிடைy �ட்டும் அவரோல் கடக்க 
முடிவதில்டைல . மலோகம் �ந்ரோதீyம், �ந்திரம் 



ப்ரோ�ணோதீyம், ப்ரோ�ணம் மதவதோதீyம் 
என்பது கீடைதயல்லவோ! கடவுளுக்மக அவர்கள் 
எ2�ோyர்க�ோம�….? 

சோது : வெவறும் புரட்டு ; ��டைத; அகம்போவம் ; 
கடவுள் வோக்கல்ல அது ; கபட வெ�ோழி. 

ஆண்டி: கண்ணன் கோட்டிய வழியோம�? 

சோது : இல்டைல ; கயவர் வெவட்டிய படுகுழி. 
அப்போ! �ரோட்டியத்திமல புதிய சக்தி 
பிறந்திருக்கிறது. �று�லர்ச்சி ஏற்பட்டிருக்கிறது.
வர்ணோஸ்ர�ம் வீழ்கிறது. ச�ரசம் 
பிறந்துவிட்டது. சண்டோ�ன், சர்�ோ என்னும் 
மபதம் இனி இரோது. அடைyவரும் ச�ம் 
அடைyவரும் ச�ம். 

ஆண்டி : அழகோy ஆரூடம். ஆyோல் அது 
பலிக்கோது. இன்பக் கyவு கோண்கிறீர் ஐயோ 
தங்களுடைடய உபமதசத்டைதயும் ஒரு நூலோக்கி 
டைவத்துக் வெகோள்வோர்கள். ஏட்டுச்சுடைர,
கோதுக்கு இனிப்பு, வோய்க்குப் பயனில்டைல. 



சோது : தம்பி! விடைத தூவி வருகிமறோம். 
விடை�யும் பயிர் முடை�யிமல என்பது மபோல, 
இப்மபோமத ச�ரச �ணம் வீச ஆரம்பித்து 
விட்டது. நிச்சயம் �ோறுதல் ஏற்படும்
என் வெ�ோழி மகள். வெபோறுடை� வெகோள். 

ஆண்டி : வெபோறுடை�? ஐயோ! வெபோல்லோங்கு ஏதும் 
வெசய்யோது, பிறருக்கோக உடைழத்துவிட்டு, 
உரு�ோறி, உள்�ங்குமுறி , ஒண்டக் 
குடிடைசயின்றி, ஒட்டோண்டியோகி ஓலமிட்டுக் 
கிடக்கிமறோம். இன்று மநற்று முதல் அல்ல; பல 
தடைலமுடைறக�ோகக் வெகோடுடை�கடை�ச் 
சகித்மதோம்; வறுடை�யோல் வோடிமyோம். 
வஞ்சகரோல் வீழ்ந்மதோம். வோழ்மவ வெபரும் சுடை� 
எங்களுக்கு? இம்சிக்கப்படும் நோங்கள், இழிவோக
நடத்தப்படும் நோங்கள், ஊரிமல உரிடை�மயோடு 
உலவ அனு�திக்கப்படோத நோங்கள், �னித 
உரிடை�யும் தரப்படோது, கு�த்திமல குளிக்கவும், 
உரிடை�யும் வெபற முடியோத நோங்கள், 
வெபோறுடை�யோய் இருக்க மவண்டும் வெபோறுத்துக் 
வெகோள்� மவண்டும்! கோலின் கீழ் நசுக்கப்படும் 
நோங்கள் வெபோறுத்துக் வெகோள்� மவண்டும். கோலில்



வெவள்வெ�லும்பு முடை�த்த நோ�ோய் 
அடிடை�க்கோரyோக இருந்து போடுபட்டுக் 
கிடக்கும் நோங்கள் வெபோறுடை�யோக இருக்க 
மவண்டும். அற்புத�ோy மயோசடைy, போம்பின் 
வோயிமல சிக்கிய மதடைரக்கும், புலியின் பிடியில் 
சிக்கிய �ோனுக்கும், மபோய்ச் வெசய்யும் இந்தப் 
மபோதடைyடைய! வெபோறுடை�யோம் வெபோறுடை�. 
வெபோறுத்தவெதல்லோம் மபோதோதோ? இவ்வ�வு தோம் 
உம்�ோல் முடியும். எங்களிடம் வெபோறுடை�யின் 
அருடை�டையப் பற்றி உபமதசிப்பீர். எம்டை� 
மிருகங்களினும் மகவல�ோக நடத்தும் 
வெகோடிமயோருக்கு அன்பின் வெபருடை�டையப் 
பற்றிப் மபசுவீர். இருவரிடமும் �றுடை�யின் 
ம�ன்டை�டையப் பற்றிப் மபசுவீர். ஆyோல் 
உரிடை�ப் மபோருக்கோy வழி உடைரக்க அறியீர். 
அது அறிந்திருந்தோல் இந்தக் கோவியும், 
க�ண்டலமும் டைகயிலிரோது. 
(மபோகிறோன்.) 

சோது : தம்பி வெகோஞ்சம் நில்! 
(மபோyவன் திரும்பி வந்து சற்றுக் மகோபத்துடன்) 



ஆண்டி : ஆ�ோம் இன்னும் ஒன்று வெசோல்ல 
மவண்டும் உ�க்கு . மிருகங்களிமல 
வெபோறுடை�டையப் பூஷண�ோகக் வெகோண்ட 
கழுடைதடையக் கண்டவர் அடிப்பர்.
மரோஷத்துடன் உறுமும் புலியிடம�ோ கிலி 
வெகோள்வர். - அய்யோ எங்கடை� பூமதவர்கள் என்ற 
புரட்டர்கள், தங்கள் ஆக�ம் என்னும் அரக்கு 
�ோளிடைகக்கு அடைழத்துச் வெசன்று டைககோல்கடை�க்
கட்டிப்மபோட்டு விட்டோர்கள். தோங்கள் அந்த 
அரக்கு �ோளிடைகயிமவ ஒரு அகல் வி�க்கு ஏற்றி 
டைவக்கிறீர்கள்! ஆபத்துதோன் உண்டோகும் 
அதyோல், ஐயோ சோது! சன்னியோசிக் 
கூட்டதவரோகிய நீங்கள் உபமதசம் வெசய்கிறீர்கள். 
சகித்துக் வெகோள்�ப்போ ச�ரசம் உதய�ோகும் 
போரப்போ! சகலரும் சர்மவஸ்வரன் கண்முன் 
ஒன்றுதோyப்போ என்று உபமதசம் வெசய்கிறீர்கள். 
நோட்டு விடுதடைலப் மபோர் வீரர்கம�ோ 
அடிடை�த்தyம் அழிந்து பட்டதும், எதிரி 
விரட்டப்பட்டதும், சுய ஆட்சி கிடைடத்ததும் 
ஏடைழவெயன்றும், அடிடை�வெயன்றும் 
எவனுமில்டைல சோதியில் எல்மலோரும் ஓர் குலம் 
ஒருவடைர ஒருவர் தோழ்வோகக் கருதும் 



�டடை�யும், வெகோடுடை�யும் ஒழிக்கப்படும். 
உறுதியோக இடைத நம்பு என்று நல்வோக்கு 
வெகோடுக்கின்றோர்கள். உங்கள் உபமதசமும், 
அவர்கள் உறுதிவெ�ோழியும் இமதோ இந்தக் 
வெகோடுடை�டையப் மபோக்கவில்டைலமய, அய்யோ! 
நோடு விடுதடைல வெபற்று என்y பயன்? என்y 
பயடைyக் கோண்கிமறோம்? அன்னிய ஆதிக்கம் 
ஒழிக்கப்பட்டு என்y பயன்? என்y பயடைyக் 
கோண்கிமறோம் நோங்கள் ? எங்களுடைடய இழிவு 
மபோகவில்டைலமய எங்கள் நிடைல 
உயரவில்டைலமய. அய்யோ ! 
(மபோகிறோன்.)
--------- 



கோட்சி - 3

இடம் : இந்து�தி வீடு 
உறுப்பிyர்கள் : இந்து�தி, சந்திரம�ோகன்

(ம�ோகன் வர, அவன் கழுத்தில் இந்து �ோடைல 
அணிவிக்கிறோள்.) 

இந்து : கண்ணோ�ோ இந்த ஆறு �ோதங்க�ோக 
இருந்து வந்த �yமவதடைy அவ்வ�வும் இந்த 
ஒரு விyோடியில் ஒழிந்து விட்டது. அப்பப்போ... 
எவ்வ�வு பயங்கர�ோy வெசய்திகள். மபோரிமல 
ந�து படைட சின்yோபின்y�ோகி விட்டது. 
மகோட்டைடடையச் சுற்றி எதிரிகள் சூழ்ந்து 
வெகோண்டோர்கள்... ஆயுதச் சோடைலடையப் பிடித்துக் 
வெகோண்டyர் என்வெறல்லோம் வந்து கூறுவோர்கள். 
அப்மபோவெதல்லோம் என் நிடைல... அட்டோ! 

ம�ோகன் : கலங்கித்தோன் மபோயிருப்போய் 
கண்�ணி. க�த்திமல கடும் மபோர்தோன். 
ஆபத்துக்கள் நிடைறய உண்டு. ஆyோல் ஆற்றல் 



மிக்க ந�து தடைலவர் அளித்த டைதரியம். 
எங்களுடைடய பலத்டைத பல �டங்கு 
அதிக�ோக்கிற்று. 

கண்மண உன் கோதலனும் மகோடைழயல்ல; 
உன்டைyக் கண்டதும் என் விழியிமல கனிவு 
வழியும். அடைதக் கண்டு இந்தக் கண்களுக்கு 
இதுதோன் இயல்பு என்று எண்ணி விடோமத. 
ஆபத்து என்ற உடமy இந்தக் கண்கள் 
வெநருப்டைபக் கக்கும். உன் �லர்க் கரத்டைதயும் 
�துரம் தரும் அதரத்டைதயும் வெதோட்டு 
விடை�யோடும் இந்தக் கரத்திமல வோள் 
ஏந்தியதும், எதிரியின் தடைல என் தோளிமல விழும்
வடைர புயவெலyத்தோன் சுற்றித்
திரிமவன் க�த்தில். 

இந்து : மபோதும், மபோர்க்க�ச் வெசய்திகள். 
இனிம�ல் இந்த �ோளிடைகயிமல ஆடிப்போடி 
விடை�யோட மவண்டும் நோம். �ரோட்டிய 
சோம்ரோஜ்யத்டைத கிருஷ்டிக்கும் �ோவீரன் என்
கோதலர் என்று ஊவெரல்லோம் புகழ்கிறது. 



ம�ோகன் : ஊவெரல்லோம் புகழ்ந்தோலும், உலகம� 
புகழ்ந்தோலும், உன் அப்போ �ட்டும்... 

இந்து : அவர் �ட்டும் என்y ? உங்கள் 
வீரதீரத்டைதப் பழிக்கிறோரோ? உங்கள் மீதுள்� 
அ�வு கடந்த அன்பிyோல் மபோருக்குப் மபோக 
மவண்டோம் – ஆபத்து ஏற்படக்கூடும் என்று 
கூறுகிறோர். 

ம�ோகன் : மவடிக்டைகயோy சுபோவம் உன் 
அப்போவுக்கு வோள் ஏந்தும் கடடை�டைய என் 
மபோன்ற வோலிபர்கள் �றந்தோல் அடைyவரும் 
மசர்ந்து எதிரியின் தோள் ஏந்த மவண்டும�! 
தோயகம் அடிடை�யோகிவிடும�! நோடு 
பரிபூரணவிடுதடைல வெபற்று ந�து ஆட்சி 
நிடைலநோட்டப்படும் வடைரயில் 
மபோரிட்டுத்தோமy ஆக மவண்டும். �ரோட்டிய 
சோம்ரோஜ்யம் கிருஷ்டித்தோy பிறகுதோன் ந�து 
கோதல் ரோஜ்யம். ஆகோ! இன்பம�! ந�து கோதல் 
ரோஜ்யம் அடை�ந்து விட்டோல்... 

இந்து : அடை�ந்துவிட்டோல்.... 



ம�ோகன் : புயலும் வெதன்றலோகும். 
வெபோற்வெகோடிமய! அந்த ரோஜ்யத்திமல வோளும் 
மவலும் என்y வெசய்ய முடியும்? 

இந்து : உங்கள் அன்பு வெ�ோழியோல் என்டைyப் 
டைபத்திய�ோக்கி விடுகிறீர்கள் கண்ணோ�ோ!

ம�ோகன் : என் வெ�ோழி உன்டைy 
டைபத்திய�ோக்குவதோகச் வெசோல்கிறோய். 
இன்பவல்லி! உன் விழி என்டைyப் 
டைபத்திய�ோக்கிவிடுகிறமத. 

இந்து : மபோதும் மபோங்கள்! உங்களுக்கு 
எப்மபோதும் மகலிதோyோ?
--------------- 



கோட்சி - 4

இடம் : வீதி உறுப்பிyர்கள் : சந்திரம�ோகன், 
சோது. 

(சோது நோட்டைடப் பற்றி போடி வருகிறோர். ம�ோகன் 
அடைதக் மகட்டு விட்டு..) 

ம�ோகன் : வெபரியவமர களிப்புக் கடலில் 
மூழ்கிமyன். உ�து கீதத்டைதக் மகட்டு சோது 
இனிடை�யோக இருந்ததோ தம்பி? 

ம�ோகன் : �துர�ோக இருந்தது �திவோணமர! 

சோது : இடைதவிட இனிடை� உண்டு , வோyத்திமல 
வட்டமிடும் வோyம்போடியின் கீதத்டைதக் 
மகட்டோல். உற்றுக் மகட்டோல் வீரமy! 
சிற்றருவிப் போய்ந்மதோடும் மபோது இனிடை�யோy 
கோyம் மகட்கவில்டைலயோ? இயற்டைக சதோ 
மநரமும் இடைசபோடிக் வெகோண்டுதோன் 
இருக்கிறது. 



ம�ோகன் : உண்டை�தோன் வெபரியவமர. 

சோது : குழந்டைதயின் �ழடைல, கு�ரியின் 
வெகோஞ்சுவெ�ோழி. வெதன்றலிமல படும் 
வெகோடிகளின் அடைசவு - இடைவகளிமல இல்லோத 
இனிடை� என் இடைசயிமல
ஏதப்போ ? 

ம�ோகன் : அய்யோ இனிடை� �ட்டும� அந்தச் 
ச�யங்களிமல கோண்கிமறன். ஆyோல், தங்கள் 
இடைசயிமலமயோ இனிடை�யுடன் வெபோருளும் 
இருக்கக் கண்டு களித்மதன்.

சோது ; நல்லவyப்போ நீ! கீதத்டைதக் மகட்டுவிட்டு 
கருத்டைத கவனியோதிருப்பவமர அதிகம். நீ 
கவனித்தும் இருக்கிறோய்; ரசித்தும் இருக்கிறோய்! 

ம�ோகன் : ரசிக்கோ�ல் இருக்க முடியு�ோ? 
புது�ணம் வீச மவண்டும், நோடு வெபோன்yோடோக 
மவண்டும், �க்களின் வோழ்வு �கிழ்ச்சிமயோடு 
துலங்க மவண்டும். �திமிக மவண்டும் என்ற 
கருத்துக்கடை� நோட்டுப் பற்றுடைடய யோர்தோன் 



ரசிக்கோ�ல் இருக்க முடியும்?

சோது; அதிலும் நோட்டைட மீட்கப் மபோரிடும் 
�ோவீரன் அல்லவோ நீ. உன் �yம் �கிழத்தோன் 
வெசய்யும். 

ம�ோகன் : உயிடைரத் துரும்வெபன்வெறண்ணி 
எண்ணற்ற வீரர்கள். தோயகத்தின் 
விடுதடைலக்கோகப் மபோரிட்டyர். குருதிடையக் 
வெகோட்டிyர். வெவற்றியும் கிடைடத்திருக்கிறது. 

சோது : வெவற்றி ம�ல் வெவற்றி கிடைடக்கிறது 
வீரர்களுக்கு …..

ம�ோகன் : வெபரியவமர! என்y, ஏமதோ சிறு 
சஞ்சலம்? 

சோது : வெவற்றிடையப் வெபற்றுத் தருகிறோர்கள். 
ஆyோல் வீணர்கள் விடைதத்த விஷப்பூண்டு 
இன்னும் அழியவில்டைலமய. ரோஜ்யத்துக்கு 
எதிரிக�ோல் நோசம் ஏற்படோ�ல் தடுக்க 
வீரர்களின் தியோகம் மதடைவப்படுகிறது. ஆyோல் 



அந்த வீரத்டைதயும் தியோகத்டைதயும் 
விழலுக்கிடைறத்த நீரோக்கும் விபரீத கோரியம் 
நடைடவெபறுகிறமத. 

ம�ோகன் : வெபரியவமர! என்y, ஏதோவது சோதி 
நடைடவெபறுகிறதோ? 

சோது : ரகசிய�ோக நடைடவெபறுவதல்லவோ சதி? 
இது சதி அல்லப்போ, சோதி. அந்த சோதித் வெதோல்டைல
உள்� �ட்டும் சமூகத்துக்கு சதோ ஆபத்துதோமy? 
வீரப்மபோர் புரியும் மபோது தோய் நோட்டவர் என்ற 
போசமும், எதிரி வெவற்றி வெபற்று விட்டோல் என்y 
வெசய்வது என்ற பயமும் �ரோட்டிய வீரர்கடை� 
ஒன்றோக்கி டைவக்கிறது. போசமும் பயமும் 
வெவற்றிக் வெகோடி பறந்ததும், பறந்மத 
மபோய்விடும். படைழயபடி 2ோதி தடைலதூக்கும். 
அடைத எண்ணித்தோன் நோன் சஞ்சலப்படுகிமறன். 

ம�ோகன் : நோட்டு �க்களுக்கு 2ோதி 
மகட்டிடைyத்தோன் வெசய்யும். அந்தக் மகட்டிடைy 
நோட்டைட விட்டு ஒட்டிடலோம். அய்யோ! ரத, க2 
துரக பதோதிகடை�யோ கூட்டி வரும் இந்த 2ோதி? 



சோது : அதற்மகyப்போ நோல்வடைகச் மசடைy? அந்த
2ோதி சனியyோல் தகப்பமy �கனுக்கு 
விமரோதியோக்க முடியும். அண்ண னும் தம்பியும் 
மபோரிட்டு �டிவர், அது தூபமிட்டோல், குடும்பம் 
வெகோடைலக்க��ோகும். ஊர் இரண்டு படும்! அது 
தூபமிட்டோல், அந்த 2ோதித் சனியனுக்கு 
மகோட்டைடகள், �டைலகள், மீதியிருந்தோல் 
�ோவீரர்கள் வெசன்று தோக்கித் தகர்த்துவிட 
முடியும். அந்த 2ோதிச் சனியனுக்குக் 
மகோட்டைடகள் நம்�வர்
�yதிமலமய இருக்கின்றy. 

ம�ோகன் : வெபரியவமர! இதுவடைர இருந்தது 
மபோல் இனியும் இருக்கும் என்று எண்ணோதீர்கள்.
புதிய ரோஜ்யம் ஏற்படுகிறது. புனிதப் மபோருக்குப் 
பிறகு ஏற்படும் ரோஜ்யம் இது. இதிமல 
புல்லர்களுக்கு ஆதிக்கம் இருக்கோது. ஒற்றுடை� 
நிலவும்; மதோழடை� �லரும்; ச�ரச �ணம் வீசும்
; சன்�ோர்க்கம் நிடைலக்கும்; 2ோதி �டியும். 

சோது : நல்வோக்குக் வெகோடுக்கிறோய், நோடோ� நீமய 
வந்தோலும் நடவோக் கோரியங்கடை� 



�ட�டவெவyக் வெகோட்டிக் கோட்டுகிறோய் ஆர்வ 
மிகுதியோல்... நீமய நோடை�க்கு ரோ2ோ 
ஆகிவிடுகிறோய் என்று டைவத்துக் வெகோள். 
(ம�ோகன் திடைகத்துப் போர்க்க)
ஏyப்போ அப்படிப் போர்க்கிறோய்? அவலட்சணங்க
வெ�ல்லோம் அரசர்க�ோyமபோது நீ ரோ2ோ ஆகவோ 
முடியோது? ஆடை�ப் போர்த்தோல் ரோ2ோ 
மபோலத்தோன் இருக்கிறோய்; ரோ2ோவோகி 
விடுகிறோய் என்று டைவத்துக் வெகோள். அப்மபோது 
நோன் வெசோன்y 2ோதிச் சனியடைy விரட்டப் 
மபோரிடுவோமயோ? 

ம�ோகன் : ஏன் முடியோது? 

சோது : டைபத்தியம் உyக்கு. நீ ரோ2ோவோyோல் 
உடமy உyக்கு ஒரு ரோ2கு�ரி மவண்டும். ரத, 
க2, துரக பதோதிகள் மவண்டும். அரண்�டைy 
ஐஸ்வரியங்கள் மவண்டும். அந்தப்புரம் 
மவண்டும். அழகுள்� ஆடும் வெபண்கள் 
மவண்டும். ஆலவட்டம் வீச ஆட்கள் மவண்டும்.
யோடைy மீது அம்போரி மவண்டும் என்று 
இடைவகள் மீது அக்கடைர பிறக்கும� தவிர 



2ோதிமபதத்டைத ஒழிக்க மவண்டும் என்ற 
எண்ணம் வரோது.

ம�ோகன் : ஏன் வரோது? கட்டோயம் வரும். 

சோது : வரோதப்போ. 

ம�ோகன் : கட்டோயம் வரும். 

சோது : வரோதப்போ வரோது. வந்தோலும் ரோ2ோ 
மவடைல உyக்கு நிடைலக்கோது. 

ம�ோகன் : ஏன்? 

சோது : ஏyோ? உயர்ந்த 2ோதிக்கோரர் என்பவர்கள் 
உன்டைy எதிர்த்து ஒழித்மத விடுவோர்கள்... 
சிவோஜியின் வீரத்டைதக்கூட அந்த வீணர்கள் 
வெபோருட்படுத்த
�ோட்டோர்கள். 

ம�ோகன் : வெபரியவமர! முன்பு நடந்தது மபோல் 
இனியும் நடக்கும் என்று வோதோடுவது 



முடைறயோகோது. சிவோஜியின் கண்களிமல இந்தக் 
வெகோடுடை�கள் வெதன்படோ�ல் இல்டைல. அவர் 
தyக்கோக, தோய் நோட்டுக்கோக உயிர் வெகோடுத்த 
உத்த�ர்கடை� உயர்ந்த 2ோதி என்று உரிடை� 
மபசுமவோரிடம் அடிடை�ப்பட விட�ோட்டோர். 
அவர் குடி யோyவர் வகுப்பு. குலப்வெபருடை� 
மபசும் கும்பலில் பிறந்த வரல்ல. அவர் 
சகலடைரயும் ச��ோகமவ நடத்துவோர்.

சோது : ஆர்வம் ததும்புகிறது உன் மபச்சிமல. 
அனுபவமில்லோததோல் ஆர்வம் அ�வுக்கு 
மிஞ்சியிருக்கிறது. அனுபவம் வெபறுவோயப்போ. நீ 
�ரோட்டியத்தின் �று�லர்ச்சி துதூவன். மபோய் 
வோ!
----------------- 
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இடம் : நந்தவyம் 
உறுப்பிyர்கள் : சோந்தோஜி, இந்து, ம�ோகன் 
(இந்து�தி �ோடைல வெதோடுத்துக் 
வெகோண்டிருக்கிறோள். சோந்தோஜி வந்து...) 

சோந்தோஜி : இந்து இன்னும் �ோடைல 
முடியவில்டைலயோ? 

இந்து : இமதோ, முடிந்து விட்டதப்போ.
(�ோடைலடையத் தருகிறோள். சோந்தோஜி �ோடைலடையப் 
போர்த்து விட்டு ...) 

சோந் : என்y இந்து �ோடைலயில் �லடைரவிட 
தடைழதோன் அதிகமிருக்கிறது. மதவனுக்கு 
இப்படியோ�ோ �ோடைல சூட்டுவது? 

இந்து : அப்போ நீங்கள் திyம் திyம் மதவடைy 
தரிசிக்கிறீர்கம� தவிர அவருடைடய திவ்ய�ோy 
குணத்டைத வெதரிந்து வெகோள்�வில்டைலமய. 



பக்திமயோடு பச்டைச ஓடைலடைய �ோடைலயோகச் 
ச�ர்ப்பித்தோலும் பகவோனுக்கு அதுமவ 
போரி2ோத�ோயிருக்கும். 

சோந் : ஆ�ோம் மபசக் வெதரிந்து வெகோண்டோய். என்y
இருந்தோலும், இந்து மகோவிலுக்குக் வெகோண்டு 
மபோகிற �ோடைல இப்படி இருக்கக் கூடோது. 

இந்து : ஆ�ோம் மகோவிலிமலமய இருந்து 
விடப்மபோகிறது , நீங்கள் மதவனுக்கு என்று 
�ோடைலடையத் தருகிறீர்கள். நீங்கள் தரும் மபோமத 
பட்டோச்சோரி அடைதத் தன்னுடைடய மதவதோசிக்குத்
தர தீர்�ோனிக்கிறோன். 

சோந் : துஷ்டப் வெபண்ணடி நீ!

இந்து : உம்... அப்போ! �ோடைலடையத் தரும்மபோது 
மதவனிடம் வெசோல்லுங்கள். இது, இந்து 
தயோரித்தது என்று. ஆ�ோம்! நீங்கள் வெசோன்yோல் 
எங்மக அவர் கோதில் விழப்மபோகிறது. 
அர்ச்சகருடைடய அபசுரத்டைதக் மகட்டு மகட்டு 
கோது வெசவிடோகி எவ்வ�மவோ நோ�ோகிவிட்டது. 



(என்று கூறிவிட்டு ஓடுகிறோள். இன்வெyோரு 
�ோடைல கீமழ விழுகிறது.) 

சோந்: இந்து இந்த �ோடைல ஏது : இவ்வ�வு 
கள்ளியோகிவிட்டோயோ? நல்ல �ோடைலடைய ஒளித்து
டைவத்து விட்டு, இடைலடைய �ோடைலயோக்கி 
இடைறவனுக்குத் தருகிறோய்! ஏன் இந்த 
�ோடைலடைய ஒளித்து டைவத்தோய்?
(இந்து வெ��y�ோயிருக்கிறோள்)
பதில் வெசோல்! யோருக்கு இந்த �ோடைல? யோருக்கோக 
இந்த �ோடைல வெசோல்லு?
(சந்திரம�ோகன் வருகிறோன். இந்த வெவட்கத்துடன்
தடைலகுனிகிறோள். சோந்தோஜி அடைதக் 
கவனியோ�ல் )
மதவனுக்கு �ோடைல தயோரிக்க வெசோன்yோல் நீ 
இப்படி திருட்டுத்தy�ோ வெசய்கிறோய்? 
மதவனுக்குத் தடைழ! யோருக்கு இந்த �ோடைல? 
வெசோல்லு... 

ம�ோகன் : எyக்கோக...

(சோந்தோஜி திடுக்கிட்டுத் திரும்பிக் மகோப�ோக) 



சோந் : என்y! எyக்கோக �ோடைல என்றோ 
வெசோல்கிறோய்?

(ம�ோகன் பயந்தவன் மபோல் போசோங்கு வெசய்து) 
ம�ோகன் : �ோடைலயோ? எyக்கோக? ஏன்? 

சோந்: என்yடோ ம�ோகன் என்னிட�ோ மவடிக்டைக 
வெசய்கிறோய். நோன் யோருக்கு �ோடைல என்று 
இந்துடைவக் மகட்டோல், நீ எyக்கோக என்று 
வெசோல்லிவிட்டு...

ம�ோகன் ; ஓ.. அதுவோ? நோன் �ோடைல எyக்கோக 
என்று வெசோல்லவில்டைலமய. எyக்கோகத் தோங்கள் 
கோத்துக் வெகோண்டிருப்பதோகச் வெசோன்yோன் சுந்தர், 
அதற்கோக வந்மதன் என்று வெசோல்ல 
ஆரம்பித்மதன். 

(சோந்தோஜி �ோடைலடைய அவனிடம் வீசி எறிந்து) 

சோந் : இந்தோ! நீ மகட்டோமயோ இல்டைலமயோ! 
இந்து இந்த �ோடைலடைய உyக்கோகத் தோன் 
தயோரித்திருப்போள். நோன் மதவனுக்கு �ோடைல 



தயோரிக்கச் வெசோன்yோல்..
(ம�ோகன் �ோடைல அணிந்து வெகோள்�, இந்த 
அவடைy வணங்குகிறோள். சோந்தோஜி போர்த்து 
விடுகிறோர். ம�ோகன் அப்படிமய போம்பு மபோல 
டைகடைய ஆட்டுகிறோன்) 
என்yடோ ம�ோகன் டைகடைய ஆட்டுகிறோய்? 

ம�ோகன் : போம்போட்டம் கோட்டுகிமறன். 

சோந் ; போம்போட்ட�ல்ல; நீங்கள் இரண்டு மபரும் 
வரவர . குரங்கோட்டம் ஆடுகிறீர்கள். 

இந்து : அப்போ! போதி ரோ�ோயணம� அது தோமy.
(இந்துடைவ அடிக்க சோந்தோஜி ஒடுகிறோர். இந்து 
ஒடிவிடுகிறோள். சோந்தோஜி சிரித்துக் வெகோண்மட )

சோந் : இந்து �கோ குறும்புக்கோரி. அவள் 
அம்�ோவும் அப்படித்தோன். சரி, சந்திரம�ோகன்! 
உன்டைy ஏன் வரச் வெசோன்மyன் வெதரியு�ோ? 

ம�ோகன் : வெதரியோமத 



சோந் : வெதரிந்துக் வெகோள். இனி இந்துடைவ நீ 
போர்க்கக்கூடோது. அவடை�ப்பற்றி நிடைyக்கவும் 
கூடோது. 
(ம�ோகன் திடைகத்து, பிறகு விடை�யோடுகிறோர் 
என்று எண்ணி ) 
ம�ோகன் : கyவிமல அவள் வந்தோல்...?

சோந் ; அது கyவோகமவ மபோகும்!

(ம�ோகன் பயந்து)
ம�ோகன் : தோங்கள் என்y மபசுகிறீர்கள்? 

சோந் : மபசுவது புரியோத நிடைல பிறந்து விட்டது 
உyக்கு... புரியும்படி வெசோல்லுகிமறன் மகள்! 
நீயும் இந்துவும் 

ம�ோகன் : நோனும் இந்துவும் கண்ணும் ஒளியும் 
மபோல. 

சோந் : மபசுவது நோன் ம�ோகன்... சகுந்தடைலயிடம் 
மபசும் துஷ்யந்தyோக இரோமத இந்துடைவ நீ 
கல்யோணம் வெசய்து வெகோள்� சம்�திக்க 



�ோட்மடன். 

ம�ோகன் : ஏன்? 

சோந் : அவளுடைடய தகப்பyோக நோனிருப்பதோல் 
ம�ோகன் : கு�ரிடையக் வெகோடுடை� வெசய்வது 
தந்டைதயின் கடடை�களிமல ஒன்றோ? 

சோந் : கடடை�கள் எyக்கு �றந்து மபோகோததோல் 
தோன் என் �கடை� ... அவடை� ரட்சிக்கக்கூடிய 
ஒருவனுக்குத் தோர�ோக்கத் தீர்�ோனித்து 
விட்மடன்! உyக்கு எதற்கப்போ �டைyவி ... 
�க்கள். குடும்பம்? எதுவும் உyக்கு 
மவண்டியதில்டைல நீ வீரன் �கோ வீரன் மபோர் 
வீரன் மபோர் வீரனுக்கு �டைyவி எதற்கப்போ? 

ம�ோகன் : �ரோட்டிய �ண்டலத்திமலமய யோரும் 
மபசோத வெ�ோழி மபசுகிறீமர! நோன் மபோர் வீரன் 
என்பதற்கோகவோ எங்கள் புனிதக் கோதடைல தடைட 
வெசய்கிறீர்கள்? தோங்கள்
பூஜிக்கும் ரோ�ன் ஓர் மபோர்வீரன். 



சோந் : நோன் �ட்டும் 2yகyோக இருந்திருந்தோல்; 
ரோ�னுக்குச் சீடைதடையக் வெகோடுத்திருக்கமவ 
�ோட்மடன். மபோர் வீரடைy �ணந்து 
வெகோண்டதோல் 2ோyகி கண்ட பலன் என்y? 
ஆரண்யவோசம் இரோவணனிடம் சிடைறவோசம்! 
கர்ப்பிணியோகமவ கோyகவோசம். பிறகு போதோ�ப் 
பிரமவசம். இதுதோமy? இது வெதரிந்துதோன் 
வெசோல்கிமறன். இந்துடைவ உyக்குக் கல்யோணம் 
வெசய்து தர முடியோது என்று. 

ம�ோகன் : விசித்திர�ோy மபச்சோக இருக்கிறமத! –
வீரர்கள் பிரம்�ச்சோரிக�ோகமவ இருந்துவிட 
மவண்டு�ோ? மகோடைழகளுக்குத்தோன் 
மகோ��வல்லிகள் மவண்டு�ோ?
தங்கள் சித்தோந்தம� எyக்குப் புரியவில்டைலமய. 

(ம�ோகன் அருமக வெசன்று, மதோள் மீது டைக 
டைவத்து அடை�தியோக) 

சோந் : ம�ோகன் கிழவன் நோன். என் கிளி இந்து. 
அமடயப்போ! நீ சதோ மபோர், மபோர் என்று 
மபோர்க்க�த்திமலமய திரிய மவண்டும் 



என்கிறோமய. அவடை� நோன் உyக்குத் 
தந்துவிட்டு ஒவ்வெவோரு கணமும் உயிர் மவதடைy
அடைடய மவண்டு�ோ?... நீமய வெசோல்லு! மபோர் 
வீரனுடைடய வோழ்க்டைக ஆபத்து நிடைறந்தது. 
பயங்கர�ோyது. அவள், இந்து, பூங்வெகோடி நீ 
புயல் கோற்று. அவள் வெ�ழுகு ; நீ அyல் ... 

ம�ோகன் : அவள் �லர்; நோன் �தி. அடைதயும் 
கூறிவிடும�. 

சோந் : மகோபிக்கோமத ம�ோகன் நீ �ந்தியோ? 
�ந்தகோச�ோy முகம். �ரோட்டிய மத2ஸ் 
உடைடயவன். இந்துவுக்மகற்ற இ�வரசன் 
எல்லோம் சரிதோன். ஆyோல் நீ மபோரிடப் 
மபோய்விடுவோமய அடைத நிடைyத்தோல் வெநஞ்சம் 
நடுங்குகிறமத. 

ம�ோகன் : வீணோy பயம் மவண்டோம். நோன் 
மபோர் வீரன் என்று வெதரிந்த பிறகுதோன் இந்து 
என்டைyக் கோதலித்தோள். அவளுடைடய சுகத்திமல 
தங்களுக்கு அக்கடைர இல்டைலயோ? மபோர் வீரன் 
என்ற பட்டம் புகழின் சின்yம். அடைதப் வெபற 



எத்தடைyமயோ குடும்பங்கள் தவம் கிடக்கின்றy.

சோந் : என்yம�ோ, அப்போ உன் வெசோல் என் வெசவி 
புகோது. இந்துவின் தகப்பன் வீட்மடோடு - 
குடும்பத்மதோடு, சுத்தி கட்டோரி தூக்கோத 
கண்ய�ோக வோழும் ஒரு �ரு�கடைyத் 
மதடுகிமறன். அவ்வ�வுதோன் வெதரியும் எyக்குப் 
மபச . நோன் வெசோல்வடைதக் மக�டோ ம�ோகன். 
சண்டோ�த் வெதோழிலடோ இந்தச் சண்டைட மபோடும்
வெதோழில், வெகோடைல மவடைல! ரத்தக்கடைற படிந்த 
டைகயோல் இந்த ரதிடையத் வெதோடலோ�ோ? மபோyது 
மபோகட்டும். அவடை�த் வெதோட்டுத் தோலி கட்டிய 
பிறகோவது நீ இந்தத் வெதோழிடைல விட்டு 
விடுகிமறன் என்று சத்தியம் வெசய். 

ம�ோகன் : எந்தத் வெதோழிடைல ? 

சோந் : பட்டோ�த்து மவடைலடைய. ம�ோகன் : 
அதுதோன் வெதோழிலோ? என் கடடை� 
�ரோட்டியவோலிபன் �ரோட்டியப் படைடயிமல 
மசர்ந்து பணியோற்றுவது, வெதோழிலல்ல; அவன் 
பிறப்புரிடை�. நோட்டுத் வெதோண்டு ; ரோ2 மசடைவ, 



மதசபக்தி. 

சோந் : அப்படிவெயன்றோல் இந்துவிடம் 
உyக்கிருக்கும் அன்பு வெவறும் மவஷம். 
அவளுக்கோக நீ வோடை�த் துறந்து விடக் கூடோதோ 
என்y? 

ம�ோகன் : �ரோட்டிய நோட்டிமல இப்படி ஒரு 
முதியவர் இருப்பது வெதரிந்தோல் சிவோஜி ரத்தக் 
கண்ணீர் வெசோரிவோர். 
சோந் : வெசோரிவோர் வெசோரிவோர் ஜீஜி போயின் 
கண்களிமல . ரத்தக் கண்ணீர் வெசோரிந்தடைத அவர் 
அறியோர். என் மபோன்ற ஏக்கங்வெகோண்ட 
கிழவர்களின் கண்ணீடைரயும்
அவர் போர்த்ததில்டைல . 

ம�ோகன் : நல்ல மவடை�யோகப் போர்த்ததில்டைல. 
எதிரியின் வோள் உண்டோக்கிய கோயத்திலிருந்து 
ஒழுகும் ரத்தத்டைதத் துடைடக்கவும் மநரமின்றி 
மபோரிட்ட வீரர்கடை�மய அவர் போர்த்தோர். 
இந்து�திடையக் மகளுங்கள், வோடை� நோன் 
அவளுக்கோகத் துறந்துவிட மவண்டு�ோ என்று?



(சோந்தோஜி �கிழ்ச்சியுடன் இந்து�திடையக் 
கூப்பிட, அவள் வீரன் உடைடடைய அணிந்து 
வருகிறோள், ம�ோகன் சிரிக்க..)
(மகோபத்மதோடு) 

சோந் : இந்து ! இது என்y மகோலம் மபோ, உள்ம� . 

ம�ோகன் : �ரோட்டிய �ோதோவின் மபோர்க்மகோலம் 
அது. 

சோந் : மபோதும்! நீயும் மபோ இருவரும் மசர்ந்து 
எyக்குப் டைபத்தியம் உண்டோகும்படி வெசய்து 
விடுவீர்கள் மபோலிருக்கிறது .... ம�ோகன் மபோ 
நோன் மகோவிலுக்குப் மபோகமவண்டும் நோடை�க்கு 
வோ நோடை�க்கு மவண்டோம்; நோன்கு நோள் 
வெபோறுத்து வோ மவண்டோம்; நீ வரமவ 
மவண்டோம். என் �கடை� நோன் மபோரில் ஈடுபட்டு
சதோ ஆபத்மதோடு விடை�யோடும் உyக்குக் 
கண்டிப்போய் தரமுடியோது. 

இந்து : அப்போ! 



சோந் : ஆ�ோம் யுத்த வெவறியனுக்கு �டைyவி 
�க்கள் மீது எப்படி அன்பு ஏற்படும்? 

ம�ோகன் ; சோந்தோஜி இந்து�தி உ�து �கள். நீர் 
என்y வெசோன்yோலும் மகட்டுக் வெகோள்�க் 
கடடை�ப்பட்டவள். நோன் நோட்டு விடுதடைலப் 
படைடயில் ஓர் வீரன். நீ
வீரத்டைதப் பழித்துப் மபசிக் வெகோண்டிருப்படைத 
என்yோல் மகட்டுக் வெகோண்டிருக்க முடியோது. 
இந்து�தியின் மபரழகுக்கோக நோன் மபடியோகி 
விட மவண்டுவெ�ன்று எண்ணோதீர். அவடை� 
எyக்குத் தோர�ோக்கிyோல் என் �ோளிடைகயில் 
வசிப்போள். எங்கள் கோதடைல உணரோ�ல் அவடை�
மவறு யோருக்மகனும் திரு�ணம் வெசய்து 
வெகோடுத்தோல், இந்து என் �ோளிடைகயில் உலவ 
முடியோது. அப்மபோதும் என் �y �ோளிடைகயில் 
மவறு �ங்டைக உலவ�ோட்டோள். நோன் 
வருகிமறன். 
(மகோப�ோகப் மபோகிறோன்.)
----------- 
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இடம் ; வீதி
உறுப்பிyர்கள் : மகசவப்பட்டர், போலச்சந்திரப் 
பட்டர், தர்�ன். 
(தர்�ன் வருகிறோன்) 

மகசவ : யோர், தர்�yோ? வெசௌக்கிய�ோடோ...? 

தர்�ன் : சுகந்தோனுங்க. நீங்க சுகந்தோனுங்கம�! 
சுக�ோத்தோன் இருப்பீங்க; மகக்க மவணு�ோ? 
நம்� ரோஜ்யம் பூரோவும்இப்ப சுக�ோத்தோமy 
இருக்கு. 

போலச் : ஒய், போர்த்தீரோ, பிரபஞ்ச �ோறுதடைல! 
தர்�ன் ரோஜ்யம் பூரோவும் அறிந்தவyோகி 
விட்டோன். 

தர்�ன் : என்yங்கோ மகவல�ோகப் மபசறிங்க. 
என் �கன் இப்ப சிவோஜி �கோரோ2ோ 
பட்டோ�த்திமல மசர்ந்து ஊர் நோவெடல்லோம் சுத்தி 



வரோன்மல. அவன் வெசோல்லித்தோன் ஊர் 
ம³�ங்கள் வெதரியுது. நோன் என்yத்தக் 
கண்மடனுங்க. நோன் உண்டு. ஏர் உண்டுன்னு 
இருக்கிறவன் தோனுங்கம�. 

மகசவ : அது சரிடோ தர்�ோ! உன் �கன் 
பட்டோ�த்திமலயோ இருக்கோன்? 

தர்�ன் : ஆ�ோங்க! 

போலச் : கர்�ம் யோடைர விட்டது? 

தர்�ன் . ஏன் அப்படிச் வெசோல்றீங்க? அவன் 
பட்டோ�த்திமல மசர்ந்து �ரோட்டிய ரோஜ்யத்டைத 
கீர்த்தி உள்�தோக்கி வர்றோன். நல்ல கோரியந்தோமy
நடக்குது. 

மகசவ : என்y �கோ நல்ல கோரியம்? ஏண்டோ 
தர்�ோ! மதச மசடைவ, ரோ2 மசடைவ, வீரம் என்று 
என்y தோன் வெபயர் மவண்டு�ோyோலும் 
டைவக்கட்டும்; சண்டைடன்yோ அதிமல நடப்பது 
வெகோடைலதோமy... இல்மலன்னு வெசோல்லுவியோ? 



தர்�ன் : அது சரிங்க! 

மகசவ : என்y சரி! இல்வெல தர்�ோ! மயோசித்துப் 
மபசு. நம்� ரோஜ்யம். நம்� ரோ2ோ, நம்� கீர்த்தி 
இவெதல்லோம் இருக்கட்டும் ஒரு புறம். 
சண்மடன்yோ அங்மக �னுஷோடை� �னுஷோள் 
மிருகங்கள் மபோல எதிர்த்துண்டு சோக அடிக்கிற 
கோரியந்தோமy நடக்கிறது. இல்மலம்பியோ? 

தர்�ன் : ஆ�ோ! எவ்வ�மவோ மபரு �டிஞ்சு 
மபோறோங்க. 

மகசவ : அப்படின்yோ அது வெகோடைலதோமy? 
தர்�ன் : வெகோடைலன்yோலும் மநோக்கம் போருங்க. 
அது . நல்லதுதோமy. 

மகசவ : மநோக்கம் இருக்கட்டும்டோ தர்�ோ. 
வெகோடைல நடக்கிறதோ இல்டைலயோ? 

தர்�ன் : ஆ�ோங்க! 

மகசவ : உன் �கன் பட்டோ�த்திமல மசர்ந்து, 



இந்தப் படுவெகோடைலயிமல 
சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறோன். ஆடைகயிyோல் போவ 
மூட்டைடடைய உன் குடும்பத்துக்குச் 
மசர்த்திருக்கிறோன். நோன் வெசோல்மறன்னு 
வருத்தப்படோமத. தர்�ோ! நீ எவ்வ�மவோ 
நல்லவன். இருந்தோலும் உன் �கyோமல உyக்கு 
நரகவோசம் சம்பவிக்கும். 
தர்�ன் : அய்மயோ ! அப்படிங்க�ோ? 

மகசவ : சோஸ்திரத்டைதச் வெசோல்மறண்டோ தர்�ோ. 
சோஸ்திரம். 

போலச் : ஏன், ஒய்! பிர�ோத�ோகப் மபசுகிறீமர! 
அமத : - சோஸ்திரத்திமல, அமத சோபத்துக்கும் 
பிரோயச்சித்தம் வெசோல்லியிருக்மக.

மகசவ : யோர் இல்மலன்yோ? ஏன் ஒய் மநக்கு அது 
வெதரியோதுன்னு நிடைyத்தீமரோ? நோன் என்y 
சோஸ்திரத்டைத சோங்மகோபங்க�ோகத் 
வெதரியோதவyோ? இல்டைல; என்y உ�து 
நிடைyப்பு? ஒய்! நோன் சோ�ோன்யோளிடம் சிட்டைச 
மகட்டவyல்ல ஒய்! சோட்சோத்



கோகப்பட்டரிடம் போடம் மகட்டவyோக்கும். 

போலச் : ஓய், மகசவப்பட்டர் சும்�ோ மபசோமதயும்.
நீர், �ட்டுந்தோyோ கோகப்பட்டரிடம் போடம் 
மகட்டது. அவரிடம் பிரத� சிஷ்யரோக 
இருப்பவர் யோர் ? வெதரியும�ோ மநோக்கு வெசோல்லும்
போர்ப்மபோம்? 

மகசவ : இது வெதரியோமதோ? ரங்கு பட்டர். 

போலச் : அந்தரங்குபட்டர் யோர் வெதரியும�ோ? 

மகசவ : என்y ஒய் இது? ரங்கு பட்டர் யோர் 
என்றோல் கோகப்பட்டரின் சிஷ்யர். 

போலச் : ரங்கு பட்டர் கோகப் பட்டரின் சிஷ்யர். 
கோகப்பட்டர் ரங்கு பட்டரின் குரு. இது 
வெதரியோ�தோன் மகட்மடyோக்கும். ரங்கு பட்டர் 
யோர் என்று மகட்கிமறன் ஒய்! 

மகசவ : யோர்? நீர்தோன் வெசோல்லும�... 



போலச் : மபோகட்டும், என் அத்டைத வெதரியும�ோ 
மநோக்கு ? 

மகசவப் : மநோக்கு வெரண்டு மபருண்மட 
அத்டைத�ோர். நீர் - யோடைரக் மகட்கிறீர்?

போலச் : சிகப்போ ஒல்லியோ இருப்போள் ஒரு 
அத்டைத. 

மகசவ : வெகோஞ்சம் வோயோடுதல்... 

போலச் : ஒய் வோயோடுதல் இல்டைல அவள். அவ 
எதிமர வெசோல்லியிருந்தோ வெதரிஞ்சு இருக்கும் உம் 
போடு. அவளுடைடய வெபயர் அலமு . நோன் 
வெசோல்றது அவ இல்டைல. இன்வெyோரு அத்டைத. 
கரப்போ வெநட்டைடயோ இருப்போள். கோமுண்ணு 
வெபயர். அவ ஆத்துக்கோரருக்கு ரங்கு பட்டர் மநர் 
தம்பிங்கோணும். 

மகசவப் : அப்படிச் வெசோல்லும் ஒய்! ஒரு நோள் 
ரங்கு பட்டர் தூக்கத்திமல பிதற்ற ஆரம்பித்தோர். 
கோமு . கோமுண்ணு கூவிக்கிட்டிருந்தோர். கங்கு 



பட்டர் கூட மகோவிச்சிண்டு
என்yடோ உ�றிண்டிருக்மகன்னு மகட்டோன். 

தர்�ன் : என்yங்க இது. சோஸ்திரம் 
பிரோயச்சித்தம்னு ஆரம்பிச்சு எங்மகமயோ 
மபோயிட்டிங்கம�? 

மகசவப் : மபோயிட்மலடோ தர்�ோ. சோஸ்திரத்திமல 
வெசோல்லியிருக்கிற பிரோயச்சித்தப்படி உன் �கன் 
யுத்தத்திமல வெசய்திருக்கிற போப 
கிருத்தியங்களுக்கு ஒரு சுத்தி ம´ோ�ம் வெசய்தோல்
மநோக்கு விம�ோசyம் உண்டு. 

தர்�ன் : வெசலவு நிடைறய ஆகும�ோ? மகசவப் : 
பிர�ோத�ோ ஆகோது. ஒரு அறநூறு வரோகன் 
பிடிக்கும். தர்�ன் : அமடயப்போ! ஆறு நூறு. 
அவ்வ�வு ஏது எங்கிட்மட? 
மகசவப் : தர்�ோ. அடைர நூறு . அதோவது, ஐம்பது 
வரோகன். ஆறு நூறு இல்மல . 

தர்�ன் : அப்படிச் வெசோல்லுங்க. நோள் போருங்க. 



மகசப் : ஏன், நோடை�க்மக திவ்ய�ோy நோள். 

போலச் : ஒய்! வெரோம்ப லட்சணங்கோணும்! 
நோடை�க்குக் கரிநோள் வெதரியோமதோ? 

மகசவப் ; யோருங்கோணும் வெசோன்yது மநோக்கு ?

போலச் : தர்�ோ! நோடை�க்குக் கரிநோள். 
மகசவப்பட்டர் அவசரப்பட்டு வெசோல்லிவிட்டோர்.
நோடை�க்கு �றுநோள் ம´ோ�ம் நடத்திவிடலோம்.
சந்திரம�ோகன்

தர்�ன் : சரிங்க! நோன் வர்மறனுங்க.
(ந�ஸ்கரித்துப் மபோகிறோன் ) 

மகசவப் : ஓய் இவெதன்y வலிய வர்ற சீமதவிடைய 
உடைதத்துத் தள்ளுறீர்? கரிநோளும், கத்தரிக்கோ 
நோளும்னு வெசோல்லி ….

போலச் : மகசவப்பட்டமர! உம்� மூடை� வரவர 
வரண் டுண்மட மபோறது. நோவெ� வெரண்டு மபரும் 
நோடை�க்கு அடுத்த கிரோ�த்திமல 



சிரோர்த்தத்துக்குப் மபோகணும�, அது கவyமில்ல
வெ�, நோடை�க்கு ம´ோ�ம்ணு வெசோன்னீமர? 

மகசவப் அட்டோ நோன் �றந்மத மபோமyன். நல்ல 
மவடை�யோ மநோக்கோவது கவyம் வந்தமத. 

போலச் : வரமவதோன் கரிநோள்னு ஒரு மபோடு 
மபோட்மடன். வோரும் மபோகலோம். (மபோகிறோர்கள்)
--------------- 



கோட்சி - 7

இடம் : வீதி 
உறுப்பிyர்கள் : சோந்தோஜி, போலோஜி.

(சோந்தோஜியும், போலோஜியும், எதிர் எதிமர வந்து 
சந்திக்கின்றyர்.) 
போலோஜி : ந�ஸ்கோரம், சோந்தோஜி , ந�ஸ்கோரம். 

சோந் : ந�ஸ்கோர். ந�ஸ்கோர்... (மபோகிறோர்) 

போலோஜி : ஏது சோந்தோஜி மகோப�ோக 
இருக்கிறீர்கள்? 

சோந் : (மகோபத்துடன்) நோன் மகோப�ோக 
இருப்பதோக யோர் வெசோன்yோர்கள்? அந்தப் 
பயல்தோன் வெசோல்லியிருப்போன். 
சந்திரம�ோகன்தோமy வெசோன்yோன்? 

போலோஜி : ஆ�ோம் என்றுதோன் டைவத்துக் 
வெகோள்ளுங்கம�ன்.



சோந் : �கோ மயோக்கியன் மபோல் உன்னிடம் 
பஞ்சோயத்துக்கு வந்துவிட்டோyோ? அவன் 
மயோக்கியடைதடையப் போர் நோன் 
கிளிப்பிள்டை�க்குச் வெசோல்லுவடைதப் மபோல் 
வெசோல்லுகிமறன். அமட, சுந்தர் என் மபச்டைசக் 
மக�டோ . இந்து என் ஒமர �கள். குழந்டைதடைய 
நோன் கண்டைணப் மபோல் கோப்போற்றுகிமறன். 
அவள் எப்படிமயோ உன்னிடம் �யங்கிவிட்டோள்.
நீ இந்தச் சண்டைடக்கு �ட்டும் மபோகோமத. நீ 
அவடை�க் கல்யோணம் வெசய்து வெகோண்டு 
வீட்மடோடு இரு என்று வெகஞ்சுகிமறன். அவன் 
என்y வெசோன்yோன் வெதரியு�ோ? வீரத்டைதப் 
பழிக்கோமத. நோட்டுக்கு நோன் அடிடை�. என் 
நோயகியும் நோட்டுக்குப் பணிப்வெபண்' - என்று 
எதிர்த்துப் மபசிyோன். ஏழு லட்சம் வரோகன் 
இருக்கிறது என்னிடம் அவன் என்டைy 
எதிர்த்துப் மபசுகிறோன்.

போலோஜி : மபச்மசோடு விட்டோமyன்னு 
சந்மதோஷப் படுங்க சோந்தோஜி. அவன் �கோ 
வெகட்டவன் .. 



சோந் : அவyோ அவன் வெகட்டவனில்டைலமய. 
அவனுக்கு 'மதசம், மதசம்' என்று ஒமர 
டைபத்தியம். அது தவிர அவனிடம் குடைறமய 
கிடைடயோது. என்y வெசய்வவெதன்று
வெதரியவில்டைல . 

போலோஜி ; ஏன் வெதரியவில்டைல ? இந்து�திக்கு 
மவறு ஒரு ஆள் போர்க்க மவண்டியதுதோன். 
�கோரோஷ்டிரத்திமல �ோப்பிள்டை�க்கோ பஞ்சம்? 

சோந் : �கோரோஷ்டிரத்திமல ஒமர ஒரு 
சந்திரம�ோகன்தோமy கிடைடப்போன். 

போலோஜி: தங்களுக்கு ம�ோகன் மீது பற்று என்று 
வெசோல்லுங்கள்!

சோந் : இல்டைலவெயன்றோல்தோன் 
வெதோல்டைலயில்டைலமய? விரட்டி 
விட்டிருப்மபமy. அவன் இந்துவின் 
வெநஞ்சிமலயும் புகுந்து வெகோண்டோன். என் 
உள்�த்டைதயும் வெகோள்டை� வெகோண்டு விட்டோன்.



போலோஜி : புத்தி வெசோல்லிப் போர்ப்பதுதோமy? 

சோந் : நோன் ஏதோவது மபச ஆரம்பித்தோல் அவன் 
அமகோரக் கூச்சல் மபோட்டு அடக்கிவிடுகிறோன். 

போலோஜி : ஒரு மயோசடைy! இந்தக் கோதல் 
இருக்கிறமத, அது ஒரு �ோதிரியோy வெவறி மவறு 
ஒருவர் அந்தக் கோதடைலத் தட்டிப் பறித்து 
விடுவோர்கள் என்று மதோன்றிyோல் மபோதும், 
கோதல் பித்துக் வெகோண்டவர்கள் கோலடியில் 
விழுந்தோவது கோரியத்டைத முடித்துக் வெகோள்� 
முயல்வோர்கள். 

சோந் : வி�ங்கச் வெசோல்லப்போ? 

போலோஜி : இந்து�திடைய மவறு யோமரனும் 
கோதலிப்பதோகத் மதோன்றிyோல் மபோதும்; தோyோக 
வழிக்கு வருவோன். 

சோந் : அது எப்படி சோத்திய�ோகும்? 

போலோஜி : நோன் ஏற்போடு வெசய்கிமறன் ஒரு ஆடை�.



இந்துடைவக் கோதலிப்பது மபோல் நடந்து 
வெகோள்�ச் வெசோல்லுகிமறன். ' 

சோந் : விடை�யோட்டு விடைyயோகிவிட்டோல்? 

போலோஜி : ஆகோது; ஆகோது. நோன் கவனித்துக் 
வெகோள்கிமறன். 

சோந் : யோடைர ஏற்போடு வெசய்கிறோய்? அவன் 
மயோக்கியyோய் இருக்க மவண்டும். சபலப் புத்தி 
கூடோது. இந்துவிடம் உண்டை�யோகமவ கோதல் 
வெகோண்டு விடக்கூடோது. 

போலோஜி : எyக்குத் வெதரியோதோ? உங்களுக்குப் 
பகதூடைரத் வெதரியு�ோ? 

சோந் : அவyோ? சுத்தப் பயங்வெகோள்ளிப் 
பயலோச்மச! வெபண்களிடம் மபசமவ வெதரியோமத. 

போலோஜி : அப்படிப்பட்டவடைy நம்பித்தோன் 
இந்தக் கோரியத்தில் இறங்க மவண்டும். எப்படி 
நடந்து வெகோள்வது என்று நோன் அவனுக்குக் 



கற்றுக் வெகோடுக்கிமறன். என் தந்திரத்டைதப் 
போரும். ஒரு வோரத்தில் அவடைyக் கோதலன் 
மவஷத்தில் உ�து �ோளிக்டைகக்கு அனுப்பி 
டைவக்கிமறன். ம்... வெசலவுக்கு �ட்டும்...
(பணத்டைத �டியிலிருந்து எடுத்து )

சோந் : ஒரு சல்லிகூடத் தர முடியோது. இந்த 
இருநூறு வரோகனுக்கும�ல். 

போலோஜி : இதிமலமய முடித்து டைவக்கிமறன். 
வெவற்றி கிடைடத்ததும் தோங்க�ோகமவ இyோம் 
தரோ�லோ மபோகப் மபோகிறீர்கள். 

சோந் : போர்ப்மபோம் மபோய்வோரும் வெ2யத்துடன். 
(சோந்தோஜி மபோகிறோர்) 

போலோஜி : சரியோy மவடைல கிடைடத்தது. நம்� 
சோ�ர்த்தியம் இப்படி இருக்கு அவ 
என்yடோன்yோ நம்� முட்டோள்னு வெநடைyக்கிறோ,
நிடைyக்கிறோ�ோ? வெசோல்லமவ வெசோல்றோ.. 
ஆடைசயிமல ... ஆடைசயிமல... (மபோகிறோன்)
------------- 



கோட்சி - 8

இடம் ஆ : விருந்து �ண்டபம் 
உறுப்பிyர்கள் : சிட்னீஸ், சிவோஜி, சர்தோர்கள், 
நடy�ோது.
(நடyம் நடக்கிறது. ஆசyங்கள் வரிடைசயோகப் 
மபோடப்பட்டிருக்கின்றy. முகப்பில் வெபரிய 
ஆசyம். சிட்னீஸ் உலவியப்படி இருக்க 
சர்தோர்கள் வருகின்றyர்.)

சிட்னீஸ் : வோருங்கள் வோருங்கள் �ரோட்டிய 
சர்தோர்கம� வந்து அ�ருங்கள். உங்கள் 
வருடைகடைய �ோவீரன் சிவோஜி " மிகவும் 
ஆவமலோடு எதிர்போர்த்துக் வெகோண்டிருக்கிறோர். 
1. சர்தோர் : சந்மதோஷம் விருந்டைத இந்த 
�ண்டபத்திமலமய நடத்திவிட உத்மதச�ோ?

சிட்னீஸ் : ஆ�ோம்! அந்தப் வெபரிய �ண்டபத்டைத 
ஆயுதக் கோட்சிச் சோடைலயோக்கிவிட்டோர். 

2. சர்தோர் : இருவரிடைசகள் உள்�y. சரி, அமதோ 



ஒரு ஆசyம் இருக்கிறமத, முகப்பில் தனியோக. 
அது ஏன்? அது யோருக்கு? 

சிட்னீஸ் : அந்த ஆசyத்தில்தோன். அஞ்சோ 
வெநஞ்சன் சிவோஜி அ�ரப் மபோகிறோர். 

1. சர்தோர் : அ�ரட்டும். ஆyோல் அந்த ஆசyம் 
இருவரிடைசகளிமலமய ஏமதனும் ஒன்மறோடு 
மசர்த்துப் மபோடப்படோ�ல் தனியோக, இரு 
வரிடைசக்கும் ம�லோக,
உயர�ோகப் மபோடப்படுவோமyன்? 

சிட்னீஸ் : விருந்துக்கு அவர் தடைலடை� 
தோங்குபவர் என்ற முடைறயிமல, இது மபோல் 
அடை�த்மதோம். 1. சர்தோர் : அடைத நோங்கள் 
ஆட்மசபிக்கிமறோம். 

2. சர்தோர் : இப்படி இருக்கும் என்று 
வெதரிந்திருந்தோல் விருந்துக்கு வரச் 
சம்�தித்திருக்க�ோட்மடோம். 

1. சர்தோர் ஏன் இப்படி எங்கடை� வரவடைழத்து 



அவ�ோyம் வெசய்ய மவண்டும்? 

சிட்னீஸ் : அவ�ோy�ோ? இந்த ஆசy அடை�ப்பு 
முடைறயோ உங்கடை� அவ�ோyம் வெசய்கிறது? 

1. சர்தோர் : �ோyோபி�ோyம் விஷய�ோய், 
�கோனுபவமர! எங்களுக்குக் வெகோஞ்சம் அக்கடைர 
உண்டு. அவ்வ�வுதோன். 

சிட்னீஸ் : �ரோட்டியத்டைத வோழ்விக்க வந்த 
�ோவீரனின் மபச்சுக்கு �று மபச்சு மபசி அறியோத 
�ரோட்டிய சர்தோர்க�ோ, இப்படி ஆட்மசபடைy 
கூறுவது? 

2. சர்தோர் : 'மபோ, இந்தக் க�த்துக்கு; தோக்கு, 
அந்தப் படைடடைய! அதன் அ�டைவப் பற்றி 
அத்தமவண்டோம். தோண்டும் அந்த அகழிடைய' 
என்று அவர் கட்டடை�யிட்டமபோது ஏன் என்று 
மகட்டதில்டைல. ஆகும�ோ என்று 
மயோசித்ததில்டைல. சோம்ரோஜ்யம் சிருஷ்டிக்க 
மவண்டும் என்ற ஒமர ஆர்வத்தோல். ஆyோல் 
சிட்னீஸ் சோம்ரோஜ்யம் தர்� சூன்ய ரோஜ்ய�ோக 



இருக்கவு�ோ சம்�திக்க முடியும்? 

1. சர்தோர் : மிக மிக சோ�ோன்யர்களுக்கும் 
வி�ங்கக் கூடிய கலோச்சோரத்டைதமய �றந்து 
விட்டோர்கம� இப்மபோமத. அவர் எங்கள் 
வெநஞ்சுக்கு உரம் ஊட்டியவர்தோன். ஆyோல் எ�து
குலத்துக்கு�ோ நஞ்சு ஊட்ட இடம் 
தரமவண்டும்? 

2. சர்தோர் : சிவோஜி வீரர், தீரர், தியோகி, 
மதமசோத்தோரகர். எல்லோம் சரி. ஆyோல் அவர் 
உயர்ந்த 2ோதியிyரல்ல. குடியோyவர் குலம். 
பிரபு, மகோர்போதி, நிம்போல்கர், சவோந்து மபோன்ற 
உயர்குல �க்கள் கூடியுள்� இந்த இடத்திமல 
அவர் தடைலடை� வகிப்பது முடைறயோகோது. 
குலதர்�த்துக்கு இது தகோது. 
1. சர்தோர் : விருந்துக்குத் தடைலடை� தோங்க, அந்த 
உயர்ந்த ஆசyத்தில் அவர் அ�ர்வதற்கு நோங்கள் 
சம்�தித்தோல், எங்கள் குலங்கடை� விட அவர் 
பிறந்த குலம் ம�லோyது என்று நோங்கள் ஒத்துக் 
வெகோண்டதோக அல்லவோ அர்த்தப்படும்? 



2. சர்தோர் : அது எங்ஙyம் சோத்தியப்படும்? 
எப்படி அடைத ஒப்புக் வெகோள்� முடியும்? நோங்கள்
அடைyவரும் சிவோஜியினுடைடய வீரத்டைத ஒத்துக் 
வெகோள்கிமறோம். மபோரிமல அவர் புலி; 
ஆட்மசபிப்போர் இல்டைல. அவருக்கோக வோள் 
ஏந்தி டைவயகத்தின் மகோடி வடைர வெசன்று 
மபோரிடவும் தயோரோகமவ இருக்கிமறோம். ஆyோல்
எங்கள் குலத்டைதவிட அவர் பிறந்த குலம் 
ம�லோyது என்று ஏற்றுக் வெகோள்� முடியோது 
நோன். 

1. சர்தோர் : நோனும் தோன்!

2. சர்தோர் : நோனும் தோன்!
(சிட்னீஸ் மகோபமும் மசோகமும் வெகோண்டு) 

சிட்னீஸ் : முடிவோy மபச்சோ இது? 

1. சர்தோர் : ஆ�ோம்! ஒரு நோளும் சம்�திக்க 
�ோட்மடோம். குலதர்�த்டைத இழக்க �ோட்மடோம். 
இது விருந்தல்ல ; விஷமூட்டுமிடம். எங்களுக்கு 
இங்கு மவடைலயில்டைல. 



(எல்மலோரும் மபோகின்றyர். சிட்னீஸ் 
மகோபத்மதோடு தட்டுகடை� வீசி எறிகிறோன்) 

சிட்னீஸ் : விருந்து �ண்டபம் விவோத 
�ண்டப�ோகிவிட்டது. குதூகலிக்க மவண்டிய 
கூடத்திமல, மகோபமும், வெகோந்தளிப்பும், 
மூண்டy. சிவோஜியின் வீர உருவம் 
(சிவோஜி அப்மபோது சிட்னீஸ் அறியோவண்ணம் 
பின்புற�ோக வந்து சிட்னீஸ் மபசுவடைதச் 
மசோக�ோகக் மகட்டல்) 
அவருடைடய வெவற்றிகள் . அவர் உருவோக்கிய 
புதிய �ரோட்டியம் எதுவும� அந்தச் சர்தோர்களின் 
கண்களுக்குத் வெதரியவில்டைல. அவர்களுடைடய 
குலம் �ட்டும� வெதரிகிறது. குலமபதவெ�னும் 
மதள் வெகோட்டிய குரங்குகள். விருந்து 
�ண்டபத்திமல இந்த விபரீதம் மநரிட்டது 
வெதரிந்தோல் வீரத்தடைலவன் விசோரத்தில் ஆழ்ந்து 
மபோவோமர. 

(சிவோஜி வர, அவர் முன் �ண்டியிடுகிறோன்) 
சிவோஜி விசோரம் எழோ�ல் இருக்க முடியு�ோ 
சிட்னீஸ்? எவ்வ�வு அரும்போடு 



பட்டிருக்கிமறோம், மசோர்ந்து கிடந்த " 
�ரோட்டியத்துக்குப் புத்துயிர் அளிக்க, 
விம�ோசyமில்டைல. விடுதடைல இல்டைல என்று 
எண்ணி ஏங்கிக் கிடந்த நோட்டிமல, விட்டுக்மகோர் 
வீரடைyக் கூட்டிமyோம். விமரோதிகடை� 
முறியடித்மதோம். வெவற்றி ம�ல் வெவற்றி 
வெபற்றமபோது எந்த சர்தோர்கள் நம் கண் கோட்டிய 
வழி வெசல்லக் கோத்து கிடந்தyமரோ அவர்கம� 
அல்லவோ இன்று விதண்டோவோதம் 
மபசுகின்றyர். நண்போ! விருந்து �ண்டபத்திமல 
நடந்த விவோதத்டைத நோன் சற்று 
வெதோடைலவிலிருந்து மகட்டுக் வெகோண்டுதோன் 
இருந்மதன். விருந்து �ண்டபத்திமல 
விஷப்புடைகடைய மூட்டி விட்டyர். வீரன் தோன், 
ஆyோல் குலம் என்று மகட்கின்றyர். 
நிம்போர்க்கோர் குல�ோம்! மகோர்போத்குல�ோம் - 
சவோந்து குல�ோம்! இடைவகவெ�ல்லோம் நோன் 
க�த்திமல கடும் மபோரிடக் கி�ம்பிய மபோது 
எங்மக மபோயிy? குடியோyவனுக்கு விடுதடைலப் 
மபோடைர நடத்த அனு�தியிருந்தது. ஒரு 
குடியோyவனுக்கு விடுதடைலப் மபோடைர நடத்த 
அனு�தி இருந்தது. ஆyோல் ஒரு விருந்துக்குத் 



தடைலடை� தோங்க. குல தர்�ர்
தடைடவிதிக்கிறது. இந்த நிடைலயில் நோடு 
இருக்கிறது. 

சிட்னீஸ் : வீரத் தடைலவமy! விசோரத்டைத 
விடுங்கள். அவர்களின் விதண்டோ வோதத்டைத 
முறியடிக்க முடியோ�லோ மபோகும், �டைலகடை�த் 
தூ�ோக்கிய நம்�ோல் ? 

சிவோஜி : வீரம் மபசுகிறோய் சிட்னீஸ்? விஷத்டைதக்
கக்கி விட்டுச் வெசன்றிருக்கிறோர்கள். போர்த்தோமய? 
நீதோமy போர்த்தோய்? 

சிட்னீஸ் : போர்த்மதன்; சிந்தித்மதன்; ஒரு 
முடிவுக்கு வந்திருக்கிமறன். 

சிவோஜி : என்y? 

சிட்னீஸ் : �ரோட்டிய �ண்டலம் உருவோகி 
விட்டது. புதிய ஜீவன் ஏற்பட்டுவிட்டது. 
எனினும் தோங்கள் �ட்டும் இன்னும் படைழய 
சிவோஜியோகமவ இருக்கிறீர்கள். அதyோல் தோன் 



பழடை�யில் படிந்து மபோயுள்� அந்த சர்தோர்கள், 
குலதர்�ம் மபசுகிறோர்கள். அவர்களிடம் 
மகோபித்துப் பயனில்டைல. வோதோடியும் 
பயனில்டைல. அவர்கள் புண்ணிய ஏடுகடை� 
வெபோதி வெபோதியோகக் வெகோண்டு வந்து வெகோட்டுவர்,
த�து கட்சிக்கு ஆதரவு மதட. ஆகமவ அஞ்சோ 
வெநஞ்சமy! தோங்கள் �குடோ பிமஷகம் வெசய்துக் 
வெகோண்டு �கோரோ2ோவோகிவிட மவண்டும். 
(சிவோஜியின் முகத்திமல மலசோy �லர்ச்சி 
ஏற்படுகிறது) 
�கோரோ2ோ ஆy உடமy நிம்போல்கரும், 
மகோர்போது, சவோந்தும், பிரபுவும், கோயஸ்தரும், 
பிறரும் சகல குலத்தவரும் தோ�ோகமவ தங்கடை� 
ம�லோy குலம் என்று ஏற்றுக் வெகோள்வர். 
ஏவெyனில் �கிடோபிமஷக�ோyோல், தோங்கள் 
�ோகரோ2ோவோகிறீர். ³த்திரியர் ஆகிவிடுகிறீர். 
³த்திரிய குல�ோyதும், �ற்ற குலத்தவர் ஒரு 
குடைறயும் கூறுவதற்கில்டைல. இதுதோன் சரியோy 
வழி. இன்டைறய சம்பவம் கோட்டும் போடம். 

சிவோஜி : பட்டம் சூட்டிக் வெகோள்� மவண்டும்! 



சிட்னீஸ் : ஆ�ோம்! குலப்வெபருடை� மபசுமவோரின்
வெகோட்டத்டைத அடக்க அதுதோன் வழி. தடைட 
கூறோது எyக்கு அனு�தி தோருங்கள். 
பட்டோபிமஷகத்திற்கோy ஏற்போட்டைடச் 
வெசய்கிமறன். பரத �ண்டலம� பூரிப்படைடயும்; 
வம்பர்களின் வோய் தோyோக அடைடயும். 

சிவோஜி : உன் மயோசடைyப்படிமய வெசய்மவோம். 
பலருக்கும் இந்த அபிலோடைஷ இருக்கிறது. 

சிட்னீஸ் : வெசய்தி மகட்டதும் �ரோட்டியம� 
துள்ளி எழும் �கிழ்ச்சியோல். நோன் வெசன்று அந்தக்
கோரியத்டைதக் கவனிக்கிமறன். 
(சிட்னீஸ் �கிழ்ச்சியுடன் ஒடுகிறோன்)
---------------- 
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இடம் : வீதி 
உறுப்பிyர்கள் : மகசவப்பட்டர், 
போலச்சந்திரப்பட்டர், வீரர்கள். 

மகசவ : ஒய் ஒய்! வோரும் இப்படி கோலம் 
எவ்வ�வுதடைலகீழோ �ோறிண்டு மபோறது 
போர்த்தீமரோ? 

போல் : என்y! மநக்குப் புரியல்டைலமய?

மகசவ : மவதம், சோஸ்திரம், ஆச்சோரம், 
அனுஷ்டோyம், மந�ம், நிஷ்டைட எல்லோம் போழ். 
போழோகிப் மபோச்சுங்கோணும். தடைலடைய வெவளிமய
நீட்ட முடியோது மபோலிருக்கு இனி. 

போல : ஏன் ஒய்! விஷயத்டைத வி�க்க�ோ, 
சோவதோyோ�ோ, சோந்த�ோ வெசோல்லும�! வறட்டுக் 
கூச்சல் மபோட்டுண்மட இருக்கமறள்? 



மகசவ : ஆ�ோம், ஒய்! இனி நம்� மவத சத்தம� 
இந்த �ரோட்டிய �ண்டலத்துக்கு வறட்டுக் 
கூச்சலோகத்தோன் மதோணப் மபோறது. தடைலக்குத் 
தீம்பு வர்றது . வெதரியோவெ�, சோஸ்திரம் 
அழிக்கப்படுகிறது. அறியோவெ� அவோள் அவள் 
வயிறு வெநடைறஞ்சோ மபோதும்னு இருந்தோ என்y 
ஆறது ஒய்? நம்� குலம், மகோத்திரம், 
பூர்வவெபருடை� சகலமும் போழகிறது 
சர்மவஸ்வரோ! 

போல் : ஆத்திர�ோப் மபசிyோ ஆயோச�ோத்தோன் 
இருக்கும். நிதோy�ோய்ப் மபசும் ஒய்! 

மகசவ : முடியடைல ஒய் நிச�ோச் வெசோல்மறன். 
�yது பதறிண்டு இருக்கு. பதறோ�லிருக்கும�ோ, 
�கோபோவம் நடக்க இருக்கும் மபோது ந�க்குத் 
வெதரியறது. வெதரிந்தும் நோம் அடைதத் தடுக்கோ�ல் 
இருக்கிறதுண்ணோ , ஒண்ணு , நோம் 
�ரக்கட்மடண்ணு அர்த்தம். அல்லது நோமும் 
அந்தப் போவத்துக்குச் சம்�திக்கிற 
சண்டோ�ர்கள்ணு அர்த்தம். சம்�திக்கும�ோ 
�yசு? சம்�திக்கும�ோண்ணு மகக்கமறன். 



போல் : சம்�திக்கோது! சோஸ்திரம் 
அழிக்கப்படுவடைதப்போர்த்துண்டு, சகிச்சிண்டு 
இருக்கத்தோன் முடியோது. 

மகசவ : முடியோதுண்ணு வெசோல்லிண்டு 
மூக்கோமல அழுதுண்டிருந்தோ மபோது�ோ? 

போல் : மவமற என்y வெசய்யிறது? என்y வெசய்ய 
முடியும் நம்�ோமல..? 

மகசவ : �ண்டு �ண்டு! ஏன் ஒய் முடியோது? ஏன் 
முடியோதுண்ணு மகக்கமறன்.

போல : சும்�ோ இரும் ஒய்! இது என்y �ோடோ மபோ
. �ர�ோ மபோ, பூச்சியோ மபோ, புழுவோய் மபோன்று 
சோபங் வெகோடுக்கிற கோல�ோ? இல்மல. நம்� 
டைகயிமல அக்கினி இருக்குண்ணு வெசோன்yோ 
ஊரோர் மகட்டு பயப்படற கோல�ோ? கோலத்டைத 
அறிஞ்சுண்டு மபசும். கர்ச்சடைy வெசய்யணும்yோ 
சிங்க�ோ இருக்க மவணும�ோ? 

மகசவ : கோலத்டைத அறிஞ்சிண்டு �ட்டுமில்வெல 



ஒய் கோலம். இன்னும் வரவர எவ்வ�வு வெகட்டுப்
மபோகப் மபோறதுண்ணும் வெதரிஞ்சுண்டுதோன் 
மபசமறன். 
(வீரர்கள் வெகோடி ஏந்தி முழக்கத்துடன் வருதல்) 
அமட வெகோஞ்சம் நில்லு! என்y, ஒமர கூச்சல் 
மபோட்டுண்டு மபோமறம�. என்y விமசஷம்? 

வீரன் : �கோரோஷ்டிர வீரன், �ோவீரத் தடைலவன் 
சிவோஜி �கோரோ2ோவுக்குப் பட்டோபிமஷகம் 
நடைடவெபறப்மபோவது உங்களுக்குத் வெதரியோதோ? 

மகசவ : ஆ�ோம்! மகள்விப்பட்மடோம். என்y 
அதுக்கு? 
வீரன் : பட்டோபிமஷகத்தன்று சிவோஜி பவனி 
வருவதற்கோக போஞ்சோலத்திலிருந்து 
தருவிக்கப்பட்ட பஞ்சகல்யோணி ஊர்வல�ோக 
அடைழத்துச் வெசல்லப்படுகிறது. நோங்கள்
மபோகிமறோம். சிவோஜி �கோரோ2ோவுக்கு ... ம2. 

மகசவ : எவ்வ�வு துணிச்சல் இந்த சிவோஜிக்கு 
இவன் என்y குலம்? இவன் குலத்துக்குக்கு 
சோஸ்திரம் என்yவித�ோy தரு�த்டைதக் 



கூறியிருக்கிறது. என்படைதத் துளிகூட 
மயோசிக்கோ�ப்படிக்கு, இவன் ரோஜ்யோபிமஷகம் 
வெசய்து வெகோள்�ப் மபோகிறோyோம�. அடுக்கும�ோ!
சோஸ்திரம் சம்�திக்கும�ோ?
(எதிமர ம�ோமரோபந்த் வருகிறோர்) 

போல : ஒய்! அமதோ ம�ோமரோபந்த் வருகிறோர். 
அவரிடம் கூறுமவோம்.

மகசவ : எந்த ம�ோமரோபந்த்? 

போல் : நம்�வர்தோன் ஓய்! 

மகசவ : நம்� குலந்தோன். ஆyோல் அவர் இப்மபோ
சிவோஜியினிட�ல்லவோ மவடைல 
வெசய்துண்டிருக்கிறோர்? முதன் �ந்திரி 
ஸ்தோy�ல்லமவோ வகிச்சிண்டிருக்கிறோர். அவர் 
சிவோஜியின் சோர்போகத்தோன் மபசுவோர். அவன் 
பட்டோபிமஷகம் வெசய்து வெகோள்வது சோஸ்திர 
சம்�த�ோy கோரியம்ணு மபசுவோர். 

போல : அசட்டுத்தy�ோy முடிவுக்கு 



அவசரப்பட்டு வரோதீர். ம�ோமரோபந்த் 
சிவோஜியிடம் வெபரிய உத்திமயோகம் போர்த்துண்டு 
வருபவரோyோலும், நம்� அவர் குலம். நம்�வோ 
எங்மக இருந்தோலம் குல ஆச்சோரத்டைதயும், அவர் 
அந்த ஆச்சோரத்துக்கு ஆதோர�ோய் இருக்கிற 
சோஸ்திரத்டைதயும் ஒருநோளும் அழிஞ்சு மபோகப் 
போத்திண்டிருக்க �ோட்டோ. மவணு�ோyோப் 
போரும். அமதோ, அவமர வந்துவிட்டோர். வரணும். 
வரணும் 

ம�ோமரோ : ரோம் ரோம் என்y போலச்சந்திரபட்டர் 
வோள் . ஓமகோ! மகசவப்பட்டரோ? ஆ�ோம், என்y 
மகோப�ோகப் மபச்சுக்குரல் மகட்டமத? 

மகசவ ; மபச்சுக் குரல்தோமy? இனி அதிக 
நோடை�க்கு இரோது. நிர்ச்சந்தடியோகிவிடும். 
ஸ்�சோy சந்தடி இருக்கும். கவடைலப்பட 
மவண்டோம். 

ம�ோமரோ : என்y, மகசவப்பட்டமர! ஏமதோ 
வெவறுப்படைடந்தவர் மபோலப் மபசமறம�? 



மகசவ : வெவறுப்பில்டைல ஸ்வோமி, 
வெவறுப்பில்டைல! மவதடைy தோங்க முடியோத 
மவதடைy. மவதம் நோச�ோகிறது. மவதியர்கள் 
வகுத்த விதிமுடைறகள் நோச�ோகின்றy. சோஸ்திரம்
அழிகிறது; தர்�ம் அழிகிறது, மவதடைy 
யில்லோ�லிருக்கும�ோ?

ம�ோமரோ : எடைதக் குறித்துப் மபசுகிறீர், 
இவ்வ�வு ஆக்மரோஷத்மதோடு? 

மகசவ : ஆக்மரோஷ�ோ? இதுவோ? ம�ோமரோபந்த்! 
ம�ோமரோபந்து நீர் ஞோyசூன்யரல்ல. ந�து 
குலதர்�ம், குலப்வெபருடை� அறியோதவரலல்ல. 

ம�ோமரோ : அறிந்திருக்கிமறன். அதyோல் என்y 
ஸ்வோமி, அமடமட! அடைதச் வெசோல்கிறீர்க�ோ? 

மகசவ : அவெதன்y ஸ்வோமி, அவ்வ�வு 
சோதோரண�ோகப் மபசுகிறீர், சர்வ நோசம் 
சம்பவிக்கும் கோரிய�ல்லவோ அது. சிவோஜி என்y
குலம்? அந்தக் குலத்துக்கு என்y கடடை�? 
³த்திரிய குல�ல்லவோ அரசோ�லோம். 



ரோஜ்யோபிமஷகம் உண்டு. 

ம�ோமரோ : ³த்திரியனுக்குத்தோன் சிவோஜி 
முயற்சிக்கிறோன். 
மகசவ : நீர் போர்த்துக் வெகோண்டு இருக்கிறீர். 
�ோர்பிமல முப்பிரியும் இருக்கிறது. அறிந்து 
பயன்? வெசந்தோ�டைர நிடைறந்த தடோகத்திமல 
முரட்டு எருதுகள் இறங்கி தோ�டைரடையத் 
துவம்சம் வெசய்வடைதப் போர்த்தும், அடைதத் 
தடுக்கோ�ல் இருந்து வெகோண்மட, தோ�டைரயின் 
அழகு மநக்கு நன்yோ வெதரியும�ன்னு 
மபசிண்டிருந்தோ மபோது�ோ? புத்தி�ோன் வெசய்கிற 
கோரிய�ோ இது? 

ம�ோமரோ : நீர் எடைதக் குறிப்பிடுகிறீர்? 

மகசவ : உம் �கன் எதிரிமலமய நம்� சோஸ்திரம் -
நோச�ோவடைதத்தோன் குறிப்பிடுமறன். சிவோஜி 
பட்டோபிமஷகம் வெசய்துக் வெகோள்�ப் 
மபோறோyோம�? 

ம�ோமரோ : டைபத்தியக்கோரர் போர்த்துக் வெகோண்டு 



சும்�ோவோ இருப்மபன்? மநக்கு வெதரியோதோ, 
மவதோச்சோரம் வெகடக்கூடோது என்கிற விஷயம். 

மகசவ ; அப்படியோyோ தடுத்தீமரோ?

ம�ோமரோ : கண்டிப்போக பட்டோபிமஷகத்டைத 
சோஸ்திர விதிப்படி வெசய்துக் வெகோள்வது 
�கோபோவம். அந்தப் போவகோரியத்துக்கு நோன் 
உடந்டைதயோய் இருக்க முடியோது. தடுத்மத 
தீருமவன். எதிர்த்மத தீருமவன் என்று வெதளிவோக,
தீர்�ோy�ோகக் கூறியோகிவிட்டது. 

போலச் : போர்த்தீரோ, ஒய்... நோன் 
வெசோன்மyyல்லவோ.
(மகசவப்பட்டர் ம�மரோடைவத் தழுவி) 

மகசவ : ³மிக்கணும் ஸ்வோமிகம�! 
ஆத்திர�ோகப் மபசிவிட்மடன். தங்கள் 
குலப்வெபருடை�டைய உணரோ�ல். தடுத்தீமரோ? 
ஆரிய குல ரட்சகர் நீர். மவதோக�
போதுகோவலர் நீர். ம�ோமரோ : இது கலிகோலம். 
கலிகோல தரு�ப்படி இப்மபோது



பூமலோகத்திமல ³த்திரிய குலம� கிடைடயோது 
என்று கூறிமyன். 

மகசவ : ஆதோரம் என்y கூறினீர்? 

ம�ோமரோ : ஏன், அந்தக் கோலத்திமலமய பரசுரோ�ர் 
³த்திரியப் பூண்டைடமய அழித்து விட்டோமர . 
³த்திரியர் ஏது இப்மபோது என்று மகட்மடன். 
சிவோஜிக்குப் பட்டம் சூட்டுவது என்பதற்கு எந்த 
சyோதனியும் சம்�திக்க முடியோது என்று 
கூறிவிட்மடன். ஆடைகயோமல ஆத்திரப்பட்டு 
ஏமதமதோ கூவிண்டிருக்க மவண்டோம். ந�து 
ஆரிய மசோதரோளிடம் மபசி இது விஷய�ோக, 
அடைyவடைரயும், ஒன்று திரட்டும். சிவோஜி 
சம்�தம் மகட்டு அனுப்புவோன். முடியோது' என்று
ஒமரயடியோய்க் கூறிவிடும்.

மகசவ : ஆ´ோ! இப்மபோமத கி�ம்புகிமறன்! 
நம்� மசோதரோளிடம் வெசோல்கிமறன் விஷயத்டைத. 
சூட்ச��ோ இரண்வெடோரு வோர்த்டைத 
வெசோன்yோக்கூட புரிந்து வெகோள்வோம� நம்��வோ.



ம�ோமரோ : வெசய்யும் ஸ்வோமி! முதலில் மபோய் 
அந்தக் கோரியத்டைதச் வெசய்யும். நோன் 
பட்டோபிமஷகத்டைத நடக்க ஒட்டோதபடி 
என்yோலோy கோரியவெ�ல்லோம் வெசய்துண்டு
இருக்மகன். 

மகசவ : �yம் நிம்�தியோச்சு. �னு�ோந்தோதோ 
கோல ஏற்போடு சோ�ோன்ய�ோ? நோன் வர்மரன். 
வோரும் ஒய், போலச்சந்திரமர வோரும், மபோய்க் 
கோரியத்டைதக் கவனிப்மபோம்.
------------------ 



கோட்சி - 10

இடம் ; போலோஜி வீடு 
உறுப்பிyர்கள் : போலோஜி, பகதூர். 

(போலோஜி ஒடைலச்சுவடி புரட்ட பகதூர் தடைலடையச்
வெசோறிந்து நிற்கிறோன்) 

போலோஜி : பகதூர் போடத்டைதப் படிடோ 

போலோஜி : ஏண்டோ! நீ என்y, சின்y போப்போவோ? 
கடோப் மபோல வ�ர்ந்திருக்க... ஏண்டோ, 
பயத்துக்கு இடம் குடுக்கிமற? 

பகதூர் : நோyோ இடம் வெகோடுத்மதன்? பயம் அந்த 
இடத்டைதப் பிடித்துக்வெகோண்டமத. போலோஜி : 
பிடிச்சுக் வெகோள்�வுமில்மல; அடைடச்சுக் 
வெகோள்�வுமில்மல. வீண் வெபோழுது மபோக்கோமத. 
ஆரம்பி, போடத்டைத.

பகதூர் : மநற்டைறய போடத்டைதத்தோமy? 



போலோஜி : ஆ�ோம்! அதுக்கு ஏண்டோ அழுது 
வெதோடைலக்கிமற? ஐயோ! உyக்கு எத்தடைy தடடைவ
வெசோல்றது. முகத்டைத இப்படிச் சுளிக்கக் 
கூடோதுண்ணு . மடய்! வெகோஞ்சம் புன்சிரிப்போ 
இருண்டோ, எங்கப்போ!
(பகதூர் சிரிக்க) 

அப்படியில்மலடோ இப்படி -
புன்சிரிப்பு) 

பகதூர் : வரலிமய போலோஜி!... புன்சிரிப்பு 
வோண்ணோ வரும்; மபோண்ணோ மபோகும�ோ? நோன் 
புன்சிரிப்போ இருக்கத்தோன் போர்க்கமறன்.. 
முடியலிமய. 

போலோஜி : முடியலியோ? அடைர வீடைச 
அல்வோண்ணோ ஒமரயடியோ விழுங்க �ட்டும் 
வெதரியு�ோ? (பகதூர் சிரிக்க) ம்... அமததோன். 
அமதோன் புன்சிரிப்பு... 

பகதூர் : இதோ புன்சிரிப்பு...? 



போலோஜி : போடத்டைதச் வெசோல்லு. 

பகதூர் : முக்கனிமய! சக்கடைரமயோ மதமy! 
போமல! 

போலோஜி : ஏண்டோ நிறுத்திட்மட? 

பகதூர் : திடைர இருக்மக. போலோஜி : திடைர 
இன்னும் எடுக்கல்டைலயோ?
(திடைரடைய எடுத்ததும்)

பகதூர் : உன்டைy நோன் வெபறோவிட்டோல் என் 
உயிர் மபோகும். போலோ : ஏண்டோ உயிர் 
மபோகும்ணு வெசோல்லிக்கிட்டு '�ரம் மபோல 
நிண்ணோ �ங்டைகமயோட �yசு இ�கு�ோ? உயிர் 
மபோகும்னு வெசோல்லும் மபோமத உயிர் 
மபோயிட்டோ �ோதிரி ஆயிட மவணோ�ோ? 

பகதூர் : எங்மக ? 

போலோஜி : மதோ போர்ரோ! முக்கனிமய! சக்கடைரமய! 
மதமy! போமல! இப்படிமய வெசோல்லிக்கிட்மட 



அருமக மபோகணும். நீ மபோகும் மபோது அவ 
விலகுவோ. வெவவகுற �ோதிரி பதுடை�டையக் 
வெகோஞ்சம் வெகோஞ்சம் நகத்து.

பகதூர் : சரி! 

போலோஜி : முக்கனிமய! சக்கடைரமய! மதமy! 
போமல! இது மபோலத்தோன். இதிமல என்yடோ 
கஷ்டம்? 

பகதூர் : இது ஒண்ணும் கஷ்டமில்மல. ஆyோ 
அதுதோன்...

போலோஜி : எதுடோ? பகதூர் : உயிர் மபோறது.

போலோஜி : அது வெரோம்ப சுளுவுடோ. பகதூர் : 
எங்மக மபோக்கிக் கோட்டு! 

போலோஜி : உன்டைyப் வெபறோவிட்டோல் என் உயிர் 
மபோகும்.

பகதூரோர் : சுத்தணு�ோ! 



போலோஜி : சரி! பதுடை� போடம் மபோதும். கோதல் 
மபச்சு எப்படி இருக்கணும்னு வெசோல்லித் 
தர்மறன். 

பகதூர் : சரி! போலோஜி என்டைy ஏன் இப்படி 
உற்றுப் போர்க்கிறீர்? இப்படி ஒரு வெபோண்ணு 
மகட்டோ நீ என்y பதில் வெசோல்லுமவ? 

பகதூர் : அப்படி ஒரு வெபண் மகட்டோல் 
பயத்தோமல ஊடை�யோகிவிடுமவன், போலோஜி. 

போலோஜி : வெபண்கள் அப்படித்தோன் மகோபிக்கிற 
�ோதிரிப் மபசுவோங்க. அதுக்வெகல்லோம் பயந்தோ 
பயப்படக்கூடோது. ஒரு வெபண் உன்கிட்ட மபச 
ஆரம்பிச்சோ அவளிடம் ஏதோவது கோதல் 
கடைதடையப் படிச்சுக் கோட்டணும்; 
இடைடயிடைடமய புன்சிரிப்போ இருக்கணும். 

பகதூர் : கோதல் கடைதவெயன்று வெசோன்yோமல 
கோடைதப் பிடித்து திருகிப்புடுவோங்கம� !

போலோஜி. - போலோஜி : நீ ஏண்டோ கோதல் கடைதன்னு 



வெசோல்மற? எந்த சோமிக் கடைதயோவது 
படிக்கிமறன்னு வெசோல்மலன்.

பகதூர் : சோமி கடைதப் படிச்சோ ? 

போலோஜி : நம்� சோமி கடைதமய கோதல் 
க�ஞ்சியண்டோ ஒரு கடைத படிக்கிமறன், 
கவy�ோய்க் மகளு. மகக்கறியோ? படிக்கட்டு�ோ? 

பகதூர் : படி போலோஜி . 

போலோஜி : ஒ.. �ோதர் திலகம�. 

பகதூர் : யோடைரக் கூப்பிட்மட? 

போலோஜி : மட படிக்கிமறன். ஒ, �ோதர் திலகம�! 
இந்த ஈமரழு பதிyோலு மலோகத்திலும் 
உன்டைyப்மபோல் ஒரு அழகிடையக் 
கண்டதில்டைல. மடய், மகக்கறியோ? 

பகதூர் : ஒ மகக்கமறமy. போலோஜி : என்y 
வெசோன்yோன் 



பகதூர் : அவன் வெசோல்றோன் 

போலோஜி : என்yடோ வெசோல்றோன்? பகதூர் : என்y 
வெசோல்றோன்? 

போலோஜி : இந்த ஈமரழு பதிyோலு மலோகத்திலும் 
உன்டைyப்மபோல் ஒரு வெபண்டைண, அழகிடையக் 
கண்டதில்டைலன்னு வெசோல்றோன். இவன் மபோய்ப் 
போர்த்தோyோ ஈமரழு மலோகத்டைதயும் 

பகதூர் : நோன் என்y, அவன் கூடவோ மபோமyன் 
என்y வந்து மகக்கறிமய! போலோஜி : சும்�ோ 
புளுகுடோ கோதல் கடைத படிக்கும் மபோது 
வெந2த்டைதவிட புளுகுதோண்டோ அதிக�ோ 
கலக்கணும்! பகதூர் : படி போலோஜி ! 

போலோஜி : ஓ �ோதர் திலகம�! கோந்த சக்தியோல் 
இழுக்கப்படும் துரும்பு மபோல் ஆகிவிட்மடன். 
கோந்தோ�ணி உன்டைy நோன் வெபறோவிட்டோல் 
போம்புப் புற்றில் டைகவிட்மடோ, போஷோணம் 
சோப்பிட்மடோ, பட்டினி கிடந்மதோ 
உயிடைரப்மபோக்கிக் வெகோள்மவன். ஆடைகயோல் நீ 



என்டைy ஏற்றுக்வெகோள் ஏந்திடைழமய!

(படித்துவிட்டுப் பகதூடைரப் போர்க்க, அவன் 
தூங்குகிறோன். அவன் கோடைதத் திருகி இழுத்துச் 
வெசல்லுதல்)
------------ 



கோட்சி - 11

இடம் : வீதி 
உறுப்பிyர்கள் : மகசவப்பட்டோ, சிட்னீஸ். 
(மகசவப் பட்டர் மபோய்க் வெகோண்டிருக்கிறோர். 
பின்yோல் சிட்னீஸ் கூப்பிடுதல்) 

சிட்னீஸ் : மகசவப் பட்டமர! மகசவப்பட்டமர!
(கோதில் விழோதுமபோல் நழுவ சிட்னீஸ் 
மகோபத்துடன்) 
ஒய், மகசவப்பட்டமர..

(மகசவப்பட்டர் திரும்புகிறோர்) 
மகசவ : கூப்பிட்மட�ோ? கோது மகக்கல்மல! 
வெகோஞ்சம் �ந்தம். 

சிட்னீஸ் : பரவோயில்டைல. போட்டோச்சோரிஸ்வோமி, 
உம்� தரிசyம் கிடைடக்கிறது சோ�ோன்ய�ோ? 

மகசவ : மகலி வெசய்மற�ோ? 



சிட்னீஸ் : மசச்மச! நோன் என்y பிர�ோணத் 
துமவஷியோ? 

மகசவ : யோர் வெசோன்yது உம்டை� அப்படி ….

சிட்னீஸ் : உண்டை�யோகமவ உம்� தயவுக்கோகத் 
தோன் நோன் வந்திருக்கிமறன். 

மகசவ : என் தயவோ? என்y சிட்னீஸ்! நோன் ஒரு 
பஞ்சப் பிரோ�ணன். உம்� கீர்த்தியும் 
வெசல்வோக்கும் அம�ோகம்.

சிட்னீஸ் : உண்டை�யோகமவதோன் சுவோமிகம�! 
உம்� சகோயம் மவண்டும். விஷயம் உ�க்குத் 
வெதரிந்தது தோன். வீணோக நோம் விவோதிக்கணு�ோ? 
சிவோஜி பட்டோபிமஷகம் சம்�ந்த�ோக தோங்கள் 
எதிர்க்கிறீர்க�ோம். நல்ல கோரியத்டைத, நோடு 
முழுதும் விரும்புகிற கோரியத்டைதக் 
வெகோடுக்கலோ�ோ? சிவோஜி தர்மிஷ்டர்; உ�க்மக 
வெதரியும். வீரர் அதyோல்தோன் நோம் 
வோழுகிமறோம். இப்மபோது நம் நோடு தடைல 
நிமிர்ந்து நிற்கிறது. அப்படிப்பட்டவருடைடய 



பட்டோபிமஷகத்டைதத் தடுப்பது சரியோ, தர்��ோ, 
நியோய�ோ? 

மகசவ : ஏம்போ சிட்னீஸ். எyக்கும் சிவோஜிக்கும் 
வெசோத்தில் ஏதோவது விமரோத�ோ? அல்லது நோன் 
எப்மபோதோவது சிவோஜியினுடைடய குணம் 
வெகட்டதுன்னு வெசோன்மyyோ? இப்பவும் நோன் 
வெசோல்வது நோடு நோச�ோகப் படோமத என்ற நல்ல 
எண்ணத்மதோமடதோன். 

சிட்னீஸ் : சோஸ்திர விமரோதம். இந்தப் 
பட்டோபிமஷகம் சிவோஜி சூத்திரர் என்று 
ஆட்மசபடைy வெசய்கிறீரோம். 

மகசவ : நோyோ வெசய்கிமறன். அவெதன்yப்போ, 
அப்படிச் வெசோல்மற? நோன் சோஸ்திரத்டைதத்தோன் 
வெசோல்கிமறன். மவவெறோன்றுமில்டைல. 

சிட்னீஸ் : சோஸ்திரம் இருக்கட்டும். 
மகசவப்பட்டமர ! இந்தக் கோரியத்தில் உம்� 
ஒத்தோடைச கிடைடத்தோல், நீர் என்y மகட்டோலும் 
சரி. லட்ச வரோகன் சன்�ோyம் மவண்டு�ோ? சரி! 



2ோகீர் மவண்டு�ோ? சரி! அரண்�டைyப் 
புமரோகிதம் மவண்டு�ோ? சரி எது 
மவணு�ோyோலும் தருகிமறன். 

மகசவ : ஆடைச கோட்டி என்டைy அதர்�த்திமல 
தள்� முடியோது சீட்னீஸ். எங்களுக்குத் வெதரிந்த 
ஞோyப்படி, சோஸ்திரப்படி இந்தப் 
பட்டோபிமஷகம் நிச்சய�ோய்ப் போப கோரியம்ணு 
வெதரியுது. ஆyோ எங்கடை�விட சிமரஷ்ட 
�ோyவர், சோஸ்திரத்டைத ம�லும் ஆரோய்ந்து 
போர்த்தவர் சம்�தம் வெகோடுத்தோ எங்களுக்கு 
ஆட்மசபடைy இல்டைல.

சிட்னீஸ் : மகசவப்பட்டமர! உம்டை�விட…. 

மகசவ : நோன் சோ�ோன்யyப்போ சிட்னீஸ். என்டைy
விட ஞோyஸ்தோ பிரபஞ்சத்திமல அமநகம் மபர் 
இருக்கோ. உதோரண�ோ கோசிச் ம³த்திரத்திமல 
கோகப்பட்டர்) ஒரு �கோன் இருக்கோர். அவர் வந்து 
சம்�தம் வெகோடுத்தோல் நோன் �ட்டு�ல்ல, 
போரதவர்ஷத்திமல உள்� பிரோ�மணோத்த�ர்கள் 
யோரும் ஒரு வெசோல் ஆட்மசபடைy வெசோல்ல 



�ோட்டோ. 

சிட்னீஸ் : பட்டமர! சிவோஜி முடிசூட்டிக் 
வெகோள்�க் கூடோதுன்னு உ�க்வெகோன்றும் 
வஞ்சக�ோy எண்ணம் கிடைடயோமத? 

மகசவ : சத்திய�ோச் வெசோல்மறன். மநக்குக் 
கிடைடயோது, வெகட்ட எண்ணம். 

சிட்னீஸ் : எப்படியோவது கோகப்பட்டரின் 
சம்�தம் கிடைடத்து பட்டோபிமஷகம் 
நடைடவெபறுவதyோல் உ�க்கு ஆட்மசபடைy 
இரோமத? உம்முடைடய ஒத்துடைழப்பு
இருக்கு�ல்லவோ? 

மகசவ : நிச்சய�ோ சந்மதக�ோ அதற்கு. சிட்னீஸ் : 
அப்படியோyோல் பட்டமர! கோகப்பட்டரிடம் நீமர 
தூதுமபோய்வர மவண்டும். 

மகசவ : நோyோ? 

சிட்னீஸ் : தோங்கள்தோன் மபோகமவண்டும். 



சிவோஜியிடம் உங்களுக்குக் வெகட்ட எண்ணம் 
கிடைடயோது என்கிறீர். 

மகசவ : ஆ�ோம் சிட்னீஸ் ; ஆகமவ தோங்கம� 
வெசன்று எப்படியோவது கோகப்பட்டருடைடய 
சம்�தம் வெபற்றுக் வெகோண்டுவர மவண்டும். 
மகசவப்பட்டமர! ஒரு வெபரிய 2ோகீர் உ�க்கோகக் 
கோத்துக் வெகோண்டிருக்கிறது. துடைணக்குப் 
போலச்சந்திரப்பட்டர், மசோ�yோதப்பட்டர், யோடைர
மவண்டு�ோyோலும் அடைழத்துச் வெசல்லும், தடைட 
கூறமவ கூடோது. தடைட கூறிyோல் சிவோஜியிடம் 
உ�க்குத் துமவஷம் இருக்கிறது வெகட்ட 
எண்ணம் இருக்கிறது என்றுதோன் வெபோருள். 
குழந்டைதகூடச் வெசோல்லும�, இடைத. 

மகசவ : சரி மபோய் வருகிமறன்; ஆட்மசபடைy 
என்y? 

சிட்னீஸ் : �ற்ற இருவடைரயும் கலந்து வெகோண்டு 
தயோரோய் இருங்கள் புறப்பட. நோன் பல்லக்குப் 
பரிவோரங்கள் தயோர் வெசய்துவிட்டு, பிறகு வந்து 
போர்க்கிமறன். 



(மபோகிறோன்)
--------------- 



கோட்சி - 12
இடம் : தர்போர் 
உறுப்பிyர்கள் - சிவோஜி, த�பதிகள். 

சிவோஜி : �ரோட்டிய �ோவீரர்கம� இந்த 
�ண்டலத்டைதக் கோக்கும் த�பதிகம� நீங்கள் 
சிந்திய ரத்தம் வீண் மபோகவில்டைல. வீரம் 
விழலுக்கிடைறத்த நீரோகவில்டைல . ந�து 
�yக்கண் முன் மதோன்றித் மதோன்றி நம்டை� 
ஆமவசமுறச் வெசய்து �கோரோஷ்டிரம் 
உதய�ோகிவிட்டது. சோம்ரோஜ்யம் உருவோகிறது. 
வீரர்கோள்! உங்கள் சிருஷ்டி அந்த ரோஜ்யம் �ங்கிக்
கிடந்த �ண்டலம் சிங்கங்க�ோகிய உங்க�ோல் 
�ணிக்வெகோடிடைய இனி பறக்கவிடும். �டைலக்கு 
�டைல தோவிய நோம், மகோட்டைடக்குக் மகோட்டைட 
குத்து வெவட்டு நடத்திவந்த நோம், பரத 
கண்டத்திமல ஒரு பரந்த ரோஜ்யத்டைத ஸ்தோபித்து 
விட்மடோம். சோத்பூரோ �டைலச் சோரல் சச்சரவுக்கு 
உடைறவிடம் என்பது �ோறி, வெச�ந்தர்ய�ோy ஒரு 
சோம்ரோஜ்ய�ோகிவிட்டது. 



(வீரர்கள்) 

�ரோட்டிய �ண்டலோதிபதிக்கு ம2! 
�ோவீரர் சிவோஜி �கோரோ2ோவுக்கு ம2!
சோத்பூரோ சோம்ரோஜ்யோதிபதிக்கு ம2!

ஆருயிர் மதோழர்கம� என் வெ2யம் உங்கள் 
உடைடவோளின் விடை�வு. என் கீர்த்தி உங்கள் 
மதசத்திமல உண்டோy புண்களிமல பூத்தது . 
உங்கள் ரத்தம�, �கோரோஷ்டிர பூமிடையப் புனித 
பூமியோக்கிறது. நீங்கள் வோழ அன்டைy அருள் 
புரிவோள். பவோனியின் பரிபூரண கடோ³ம் 
உ�க்குக் கிடைடக்கட்டும். 

1. த� : �கரோஜ் 
சிவோஜி ; அன்போல் அர்சிக்கிறீர்கள், அந்த 
வோர்த்டைதடைய. ஆyோல் அந்தப் பட்டடைத நோன் 
இன்னும் வெபறவில்டைல. பட்டோபிமஷக 
கோரியத்துக்குத் தங்கள் அனு�திடையத்
தோன் எதிர்ப்போர்க்கிமறோம்.

2. த� : நம் நோட்டுப் வெபோற்வெகோல்லர் சித்திர 



மவடைலப்போடுள்� வெசோர்ண சிங்கோதyம் 
தயோரித்துவிட்டோர். 

3. த� : அரண்�டைyக்கு அலங்கோர மவடைலகள் 
இரவு பகலோக நடந்மதறி வருகிறது. 

4. த� : ஆரணங்குகள் வோழ்த்துக் கீதங்கடை�ப் 
போடியப்படி உள்�yர் �கரோஜ். 

1. த� : கவிவோணர்கள் புதுப்புது கவிடைதகடை� 
இயற்றியப்படி உள்�yர் கோவலோ. 

2. த� - சத்திரபதி சிவோஜிக்குப் 
வெபோன்yோடைடயும் வெநய்தோகிவிட்டது. 

3. த� ; வெபோற்குடங்களிமல புனித நீர் நிரப்பி 
யோடைyமீது வெகோண்டு வர ஏற்போடோகி 
இருக்கிறது. 

4. தள் : நகவெரங்கும் விழோக் வெகோண்டோட �க்கள் 
துடிக்கிறோர்கள். 



1. த� : புகழ்மிக்க ந�து படைடகள் பூரிப்புடன் 
பவனிவர தயோரோகியுள்�து.

2 த� : பட்டோபிமஷகம் நடைடவெபறுவது டில்லி 
போதுஷோவுக்கும் வெதரியும். 

3. த� : பரதகண்டம் முழுவதும� 
வெபருடை�யடைடகிறது. போழடைடந்த �ோளிடைக 
புதுப்பிக்கப்பட்டது மகட்டு, அடைணந்து மபோக 
இருந்த சுதந்திர வி�க்கு கூடர்விட்வெடரிய தியோக
வெநய் ஊற்றி இருப்பது மகட்டு �ரோட்டிய 
�ண்டலோதிபதிக்கு ம2 . 

சிவோஜி : உன்டை�த் மதோழர்கம�! ஊரோரின் 
உள்�த்டைத நோன் அறிமவன். உங்கள் உவடைகயும் 
வெதரிந்தமத. உங்கள் ஆதரடைவ அரணோகக் 
வெகோண்டுதோமy அரசபீடம் ஏறத் 
துணிந்திருக்கிமறன். மபோரிமல நோன் உங்களில் 
பலடைரக் கடிந்து உடைரத்திருப்மபன். �yதில் 
குடைறயிருப்பின் வெபோறுத்திடுக. 

4. த� : �ன்yோ ! இது என்y மபச்சு? உ�து 



ஏவலர் நோங்கள். / உ�து வெ�ோழிமய எ�து 
வோழ்க்டைகக்கு வழி.

சிவோஜி : இந்த சோம்ரோஜ்யத்டைதக் கோண 
�ரோட்டியர் கோட்டி இருக்கும் வீரம், தியோகம், 
மசடைவ, அபோரம். சரித்திரத்திமல 
வெபோன்வெyழுத்துக்க�ோல் வெபோறிக்க 
மவண்டியடைவ. உங்கள் மசடைவக்கு நோன் என்y 
டைகம்�ோறு வெசய்ய முடியும்? 

1. த�; �ரோட்டிய �ன்yர் �ன்yyோகி, முடி 
தரித்து, எம் கண்முன் நின்று, எங்கள் �yடைத 
குளிரச் வெசய்யுங்கள் . �கரோஜ். அதுமவ 
டைகம்�ோறு, வோழ்க்டைகயில் நோங்கள் எதிர் 
போர்க்கும் மபறு. 

(த�பதிகள் மபோகிறோர்கற் சிட்னீஸ் மசோர்ந்த 
முகத்துடன் வருகிறோன்). 

சிவோஜி : சிட்னீஸ்! என்y முகவோட்டம்? 

சிட்னீஸ் : ஒன்றுமில்டைல. மவடைலத் 



வெதோந்தரவுதோன். 

சிவோஜி : இல்டைல, இல்டைல விசோரம் இருக்கிறது 
உyக்கு.

சிட்னீஸ் : பிர�ோத�ோy விசோரமில்டைல; 
சுலபத்திமல மபோய்விடக் கூடியதுதோன். 

சிவோஜி : ஒளியோ�ல் மபசு. பட்டோபிமஷகம் 
சம்�ந்த�ோக ஏமதனும்... 

சிட்னீஸ் : ஆ�ோம்; சிற்சில இடங்களிமல 
எதிர்ப்பு. 

சிவோஜி : யோருடைடய எதிர்ப்பு? முன்புதோன் நோம் 
கீறிy மகோட்டைடத் தோண்டோதிருக்க சர்தோர்கள் 
சங்கநோதம் வெசய்தyர். இப்மபோது எதிர்ப்பவர் 
யோர்? 

சிட்னீஸ் : வோழ்த்திய பூசுரவெரல்லோம் 
வோதோடுகிறோர்கள். ஏடுகடை�ப் புரட்டி டைவத்துக் 
வெகோண்டு பட்டோபிமஷகம் வெசய்துக் வெகோள்வடைத 



சோஸ்திரம் அனு�திக்கோதோம்.
³த்திரிய குலம� இப்மபோது கிடைடயோதோம். 

சிவோஜி : அதyோல் ..

சிட்னீஸ் : ஏமதமதோ வடைகயோy மபச்சு எல்லோம் 
அடிபடுகிறது! 

சிவோஜி : யோர் இந்த எதிர்ப்புக்கு முக்கிய�ோக 
முன்நின்று மவடைல வெசய்பவர்? 

சிட்னீஸ் : பல மபர் குறிப்பிட்டுச் 
வெசோல்வதற்கில்டைல. ஆyோல் …

சிவோஜி : எடைதமயோ �டைறக்கிறோய். மவண்டோம் 
சிட்னீஸ்! உண்டை�டையக் கூறு. என் உள்�ம் 
மநோகும�ோ என்று பயந்து படுகுழிடைய 
�டைறக்கோமத. யோர் இந்த எதிர்ப்புக்குத் தடைலடை� 
தோங்குவது? 

சிட்னீஸ் : ந�து முதலடை�ச்சர் ம�ோமரோபந்த். 



சிவோஜி : ம�ோமரோபந்த் ம�ோமரோ அவரோ 
எதிர்க்கிறோர்? என்னிடம் எவ்வ�வு அன்பு 
வெகோண்டவர். 

சிட்னீஸ் : உம்மிடம் அவருக்கு இப்மபோதும் 
வெவறுப்பில்டைல. சோஸ்திரம் வெகடுகிறதோம். 
வீணோy பயம் அவருக்குக் கூட. ஆyோல் 
எல்லோவற்றிற்கும் புதிய ஏற்போடு 
வெசய்திருக்கிமறன். எதிர்ப்பு, சந்மதகம், மகோபம். 
எல்லோம் ஒழிந்துவிடும். எல்லோ எதிர்ப்புகளும் 
அடங்கிவிடும். அவருடைடய அனு�தி 
கிடைடத்தோல், இவர்கள் கோட்டும் சோஸ்திரங்கடை�,
சந்மதகங்கடை�, வோதங்கடை� அவர் தவிடு 
வெபோடியோக்கிவிடுவோர். அவ்வ�வு திறடை�சோலி 

சிவோஜி : யோர் அந்தத் திறடை�சோலி? 

சிட்னீஸ் : கோகப்பட்டர், கோசிவோசி, மவத 
மவதோந்தத்தின் உபன்யோசகர். வியோக்யோyத்திமல
அவடைர மிஞ்சுபவர் கிடைடயோது. இன்று இங்கு 
எதிர்ப்பு வெசய்பவர்கள் எல்லோம் அவர் வந்து 
வி�க்கம் கூறிyதும் வோடைய மூடிக் வெகோள்வர். 



சந்மதகங்கடை� சம்´ரிப்போர். எதிர்ப்புகடை�த் 
துவம்ஸம் வெசய்வோர். அப்படிப்பட்ட 
கோகப்பட்டடைரமய இந்தப் பட்டோபிமஷகத்டைத 
நடத்திக் வெகோடுக்க இங்கு வரும்படி தூது 
அனுப்பத் திட்டம் மபோட்டுள்ம�ன். 

சிவோஜி : அவர் இருக்குமிடம்? 

சிட்னீஸ் : கோசி 

சிவோஜி : கோசி கோசி ம³த்திரம். கங்கடைகக் கடைர 
�ரோட்டிய �ண்டலத்திமல இருக்கிறது. அவர் 
அங்கு இருக்கிறோர். 

சிட்னீஸ் : இன்மற புறப்படுகிறோர்கள். 

சிவோஜி : தூதுவர்கடை�, மூன்று பூசுரர்கடை� 
அனுப்புகிமறன். அவர்கள் இங்கு எதிர்ப்பு 
வெசய்தவர்கள். 

சிவோஜி : சம்�தித்தோர்கம�ோ மபோக? 



சிட்னீஸ் : அவர்கள் கோகப்பட்டரின் சம்�தம் 
கிடைடத்து விட்டோல் எங்களுக்கு ஆட்மசபடைண 
இல்டைல என்று கூறுகிறோர்கள். 
சிவோஜி : வெசய்! அனுப்பிப்போர்
(மபோகிறோர்கள்)
--------------- 
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இடம் : வீதி
உறுப்பிyர்கள் : பட்டர்கள், சிட்னீஸ் 

(பட்டர்கடை�த் தூது அனுப்புவது)

சிட்னீஸ் : பிரோ�மணோத்த�ர்கம� நீங்கள் 
ம�ற்வெகோண்டுள்� கோரியம் மிகமிக 
முக்கிய�ோyது ; �கத்தோyது; புனித�ோyது; 
�ரோட்டிய �ண்டல ஏட்டிமல தனி இடம்
வெபறும் சிலோக்கிய�ோy கோரியம். போலச்சந் : 
பூர்ண சந்திரடைyப் போர்த்து ரசிக்கும்படி வி�க்கு 
வெகோண்டு வந்து தருவது மபோல் இருக்கிறது 
தங்கள் மபச்சு. சிவோஜி �கோரோ2yோக 
முடிதரித்துக் வெகோள்� மவண்டுவெ�ன்பதில் 
எங்களுக்கு அக்கடைர இல்டைலயோ என்y ? 

மகசவ : நோங்கள் �ரோட்டிய �ண்ணிமல 
பிறக்கவில்டைலயோ? எங்களுக்கு அந்த எண்ணம் 
ஏற்படோ�ல் இருக்கு�ோ? 



போலச்சந் : சிவோஜியின் உப்டைபத் தின்று வோழும் 
நோங்கள் இந்த உதவிகூடச் வெசய்யோ�ல் 
இருப்மபோ�ோ? 

சிட்னீஸ் : பூரிப்படைடகிமறன் பூசுரமர உங்கள் 
வெ�ோழி மகட்டு �கிழ்கிமறன். �ரோட்டியத்துக்குப்
புது வோழ்வு அளிக்கும் வெபோறுப்பு உங்களிடம் 
இருக்கிறது. மகசவப் வெபோறுப்டைப �றந்துவிடக் 
கூடியவர்க�ோ நோங்கள்?

சிட்னீஸ் : வெபோற்கோலம் மதோன்றப் மபோகிறது. 
உங்கள் மபருதவியோல். 

போலச்சந் : மதோன்றோ�ல் என்y? 

சிட்னீஸ் : பிரோ�மணோத்த�ர்கம�! �ோவீரர் 
தடைலவன் �ணி முடி தரித்துக் வெகோள்வது 
கூடோது. ஏவெyனில் அவர் சூத்திரர் என்று இங்கு 
சில சூது �தியிyர் மபசிyமர!

போலச்சந் : சூது�தியிyர், சூழ்ச்சித் திறத்திyர் 
என்வெறல்லோம் ஏன் அவர்கடை�த் தூஷிக்கிறீர் 



சிட்னீஸ்? அவர்கள் சோஸ்திரத்டைத தோமy 
எடுத்துக் கோட்டுகிறோர்கள். 

சிட்னீஸ் : இப்மபர்ப்பட்ட ச�யத்திலோ? 
இப்படிப்பட்ட கோரியத்துக்கோ? 

மகசவப் : ச�யம், சந்தர்ப்பம், தயவு , 
தோட்சண்யம், இடைவகடை� எல்லோம் போர்த்து 
நடந்துண்டோல் சோஸ்திரம் நிடைலக்கும�ோ 
சிட்னீஸ், சத்தியம் தடைழக்கும�ோ?! மதவதோப்ரீதி 
முக்கிய�ோy கடடை�யோயிற்மற. �ற்றவர்களுக்கு
எப்படிமயோ - முப்பிரிவிyரோy எ�க்கு மதவதோப்
ரீதிதோன் முக்கிய�ோy கடடை�. 

போலச்சந் : வீண் விவோதம் ஏன் சிட்னீசிடம்? 
சோஸ்திரத்டைதப் பற்றி சம்வோதம் வெசய்கிறீமர, 
மகசவப் பட்டமர, அவருக்கு என்y வெதரியும்? 
மவதோக� விமசஷோதி கடை�ப்பற்றி, அவர் 
உம்டை�ப் மபோல் மவத போரோயணம் வெசய்தவரோ? 
வீரர். அவரிடம் மபசுவதோyோல் ரத, க2, துரக, 
பதோதிகடை�ப்பற்றிப் மபசலோம். 



சிட்னீஸ் : அது உங்களுக்குப் புரியோமத.

மகசவப் : எங்களுக்கு அது ஏன் சிட்னீஸ்? 
ந�க்குள் வீண் விவோதம் வெசய்வது சரியோ? 
சத்ரபதி சிவோஜிக்குச் சோஸ்திமரோத்த�ோக 
�குடோபிமஷகம் நடந்தோக மவண்டும் என்று 
விரும்புகிறீர். அடைyவருக்கும் அமத ஆடைசதோன். 
எங்களுக்கும் தோன் இதற்கோy சம்�தம், ஆதரவு, 
உத்தரவு வெபற்றுக் வெகோண்டு வரமவண்டும் 
கோசிவோசி கோகப்பட்டரிடமிருந்து 
அவ்வ�வுதோமy? 
சிட்னீஸ் : அவ்வ�வுதோன். 

மகசவப் : வெசல்கிமறோம் கோசி மநோக்கி.. 

சிட்னீஸ் : வெசன்று கூறுங்கள் - கோகப் பட்டரிடம், 
ந�து வீரத் தடைலவனின் குண விமசஷங்கடை� 
ஆற்றல் மிக்க ந�து தடைலவர் அடிடை�த்தyத்டைத 
ஒட்ட அரும்போடுபட்ட வீரத்டைத வி�க்குங்கள். 
அவருடைடய ஆற்றடைலக் கண்டு போரத் 
வர்ஷத்டைத அடிடை�ப்படுத்திய போதுஷோக்க 
வெ�ல்லோம் பயந்து மபோyடைதக் கூறுங்கள். 



அவருடைடய வெசோல் மகட்டோல் மசோர்ந்த 
உள்�ங்களிமலயும் புது எழுச்சி மசரும் 
என்படைதக் கூறுங்கள். ஏடைழ 2ோகிர்தோரின் �கன், 
ஏவல் வெசய்து பிடைழத்தோக மவண்டியவன், 
உழவன். இவyோல் என்y சோதிக்க முடியும்' 
என்று பலர் பலவித�ோகப் மபசிய மபோதிலும் 
சுதந்திரப் மபோடைர நடத்தி �டைல�டைலயோக வந்த 
எதிர்ப்புகடை�த் தூள்துோ�ோக்கி �ரோட்டியத்டைத 
�ற்றோரிடமிருந்து மீட்ட �ோண்டைப எடுத்துச்
வெசோல்லுங்கள். 

மகசவப் : வெசோல்கிமறோம். வெசோல்கிமறோம்... 
வெசோல்லோ�லோ இருப்மபோம். 

சிட்னீஸ் : கூடுதலோகக் கூற மவண்டோம் 
�டைறயவமர! உண்டை�டைய உடைரத்தோல் மபோதும். 
ந�து நோட்களிமல நோம் �ரோட்டியத்திமல கண்ட 
கோட்சிடையக் கூறிyோல் மபோதும். சிவோஜிடையக் 
கோசிவோசி சோ�ோன்யர் என்று 
எண்ணிவிடக்கூடோது. ஒரு சோம்ரோஜ்யத்தின் 
சிருஷ்டிகர்த்தோ நம் சிவோஜி என்படைத அவர் 
அறிய மவண்டும். அஞ்சோவெநஞ்சனின் 



அறிவோற்றடைலக் கூறுங்கள். அறவெநறி 
வெகோண்டவர் என்படைதக்
கூறுங்கள். 

மகசவப் : தோரோ��ோக! பசு, வெபண்டீர், பிரோ�ணர் 
எனும் மூன்று சிமரஷ்ட ஜீவன்களிடமும் பக்தி 
வெகோண்ட சyோதனி சிவோஜி என்படைதயும் 
கூறுகிமறோம். 

போலச்சந் : கூறமவண்டும் மகசவப்பட்ட மர ! 
சிவோஜியின் வீர தீர பரோக்கிர�த்டைத �ட்டும் 
கூறிyோல் மபோதோது. அப்படிச் வெசோன்yோல் 
இடைணயில்லோ வீரர் அமyகடைர அறிமவன் என்று
ஒமர வோர்த்டைதயில் கூறிவிடுவோர்.

மகசவப் : அப்படிச் வெசோல்லும். போலச்சந்திரமர! 
நோம் அதிக�ோக வி�க்க மவண்டியது சிவோஜியின்
வீரத்டைதப் பற்றி அல்ல. அவருடைடய பகவத் 
பக்தி. சyோதy மசவோ உணர்ச்சி, பிரோ�ண பக்தி 
இடைவகடை� விரிவோகக் கூறிyோல் தோன் 
கோகப்பட்டரின் �yடைத �கிழ்விக்க முடியும். 



சிட்னீஸ் : �டைறவல்மலோமர, எம் முடைறயில் 
மபசிyோல் வெ2யம் நிச்சயம�ோ, அம்முடைறயில் 
மபசி கோகப்பட்டரின் சம்�தம் வெபற்று 
வோருங்கள். �ரோட்டியத்துக்குப் புதிய ஜீவன் 
அளியுங்கள். மபோய் வோருங்கள். 
(வெசோல்லிவிட்டு சிட்னீஸ் மபோகிறோன். 
போலச்சந்திரப்பட்டர் அவன் மபோy திடைசடையப் 
போர்த்து முடைறத்து நிற்க) 

மகசவப் : ஒய், புறப்படும் புறப்படும்! என்y ஒய்
அவன் மபோy திடைசடைய மநோக்கி ஏன் அப்படி 
போர்க்கிறீர்? 

போலச்சந்: முட்டோள், முடிதரிக்க மவண்டு�ோம் 
சிவோஜி. அதற்கு மபோக மவண்டு�ோம்! 
சூத்ரனுக்கு ரோ2ோபிமஷகம்! அதற்கு நோம். 
பிரோ�ணோள் மசடைவ வெசய்ய மவண்டு�ோம். 
அவ்வ�வு �ண்டைடக்கர்வம் ஒய்! யுத்தத்திமல 
ஏமதோ வெ2யம் கிடைடத்துவிட்டதோமலமய இந்த 
வீரர்கவெ�ல்லோம் வெகோக்கரிக்க ஆரம்பிச்சுட்டோ . 

மகசவப் : ஏன் ஒய்! மபோக சம்�தம் இல்மலன்yோ



அடைத அப்பமவ அவனிடம் வெசோல்லிவிடுவது 
தோமy? 

போலச்சந் : �ந்த புத்தி ஒய் உ�க்கு மபோக 
இஷ்டமில்மலன்yோ மவறு ஏவyோவது மபோ2y 
பிரியyோகப் பிடித்து அனுப்பிவிட�ோட்டோyோ 
நோம் மபோyோல் தோமy நல்லது. இந்தக் 
கோரியத்டைத எந்த வித�ோக முடிக்க மவண்டும�ோ 
அவ்விதம் வெசய்ய கோகப் பட்டரிடம் சம்�தம் 
அல்லவோ மவண்டு�ோம் பட்டோபிமஷகத்துக்கு. 
வோரும் ஒய்
கோகப் பட்டரிடம் வெசன்று கூறுமவோம். 
�ரோட்டியத்தின் நிடைலடைய �ட்டம் தட்டுமவோம். 
இந்த �ோவீரர்கடை� ...

மகசவப் : ஒய்! நீர் மபசுவடைதப் போர்த்தோல் 
விபரீத�ோக இருக்கிறமத. சிவோஜி 
பட்டோபிமஷகம் வெசய்து வெகோள்வதற்குக் 
கோகப்பட்டரின் சம்�தத்டைத எப்படியோவது 
வெபற்று வருவதோகக் கூறினீர் அவனிடம். 

போலச்சந்: ஆ�ோம் அவனிடம் வெசோன்மyன். 



அசடு ஒய் நீர் வெசோன்yோல்? 

மகசவப் : அப்படி என்றோல்? 

போலச்சந் : ரோஜ்யம்... பூஜ்யம் ஒய்! பூஜ்யம். அவோ 
ஆடைசயிமல �ண் விழச் வெசய்கிமறன். வோரும். 
(மபோகிறோர்கள்)
------------------ 
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இடம் : ஆஸ்ர�ம். 
உறுப்பிyர்கள் : கோகப்பட்டர் - ரங்குபட்டர் - 
சிஷ்யர்கள். 

(சிஷ்யர்கள் மவதம் ஓதிக் வெகோண்டிருக்கின்றyர். 
கோது வெகோடுத்துக் மகட்க முடியோத நிடைலயில் 
ரங்கு வந்து..) 

ரங்கு : ஏண்டோப்போ பிரகஸ்பதிகம�! கோது 
குடைடயறது! மபோதும், நீங்க மபோட்ட கூச்சல். 
அரிதுயில் வெசய்யும் ஸ்ரீ�ன் நோரோயணமூர்த்தி 
கோதில் கூட விழுந்திருக்கும். மபோதும், 
நிறுத்திவிட்டுப் மபோய் சடை�யல் கோரியத்டைதக் 
கவனியுங்மகோ. சதோ சர்வ கோலமும் ஆகோ 
ஊகூண்ணு கூவிண்டிருக்கிறது மபோதும்... 
மபோங்கள்...

சிஷ்யன் : குரு போடம் படியுங்கள் என்கிறோர்...



ரங்கு : இப்மபோ இந்த குரு வெசோல்றோர்; மபோதும், 
நீங்கள் போடம் படிச்சதுண்ணு . எழுந்திருங்கள். 
�கோ வெபரிய ஞோyஸ்தோள் தோன்.
(சீடர்கள் மபோக) 
தடைலவலி வந்துடறது இங்மக. கோடைல முதல் 
�ோடைல வடைர ஒமர கோது குடைடச்சல். இந்தப் 
ப்ரகிருதிகள் ப்ரோணடைy வோட்டிண்டிருக்க 
இந்தக் கரு�ம் எப்பத்தோந் தரும�ோ வெதரியல்மல 
ந�க்கு. இந்தக் குருவுக்மகோ ... 

(கோகப்பட்டர் வருகிறோர்) 
கோகப் : ரங்கு என்yடோப்போ குருவுக்கு 
அர்ச்சடைy? 

(ரங்கு அவர் கோலில் விழுந்து) 
ரங்கு : நோன் ஒண்ணும் அபசோர�ோ மபசிடமல 
ஸ்வோமி 

கோகப் : ரங்கு இந்த உபசோரவெ�ல்லோம் 
மவண்டோம். வெநடு நோட்க�ோக மநோக்கு விசோரம் 
இருக்கு என்பது வெதரியும் மநக்கு. 



ரங்கு : என் �yடைச அறிஞ்சிண்டிருக்மகன். 
�கோன் அல்லமவோ தோங்கள் விசோரம் இருப்பது 
உண்டை�தோன். ஆyோல்... 

கோகப் : ஆyோல் என்y? 

ரங்கு : அந்த விசோரம் என் வெபோருட்டல்ல. சகல 
சோஸ்திர சம்பன்yரோகிய தங்கள் 
வெபோருட்டுத்தோன் விசோரப் படுகிமறன். 

கோகப் : என் வெபோருட்டு என்yடோப்போ விசோரம்? 

ரங்கு : ஏனிரோது குரு சோ�ோன்யவெ�ல்லோம் 
எவ்வ�மவோ சம்பத்துக்களுடன் வோழறோ. 
அரண்�டைyகளிமல வோசம் வெசய்துண்டு. 
நந்தவyங்களிமல அப்சரஸ் மபோன்ற ஸ்திரீ 
ரத்yங்கம�ோடு உலோவிண்டு. 

(இவர்கள் மபசுவடைதக் மகட்டுக்வெகோண்டு ஒரு 
சீடன் நிற்படைதக் கவனித்த ரங்கு அவடைyப் 
போர்த்து) மடய், �ண்டு நோங்கள் ஏதோவது 
மபசிண்டிருந்தோ நீ மகட்டிண்டிருக்கணும�ோ? 



மபோடோ உள்ம�...

(சீடன் மபோகிறோன்)
மகட்மடம�ோ அப்சரஸ் மபோன்ற ஸ்திரீ 
ரத்yங்கம�ோட உலோவிண்டு ஆyந்த�ோ கோலம் 
கழிக்கிறோ...
கோகப் : ஆ�ோம்... அதyோல் என்y? அதற்குத்தோன்
ரோ2மயோகம் என்று வெபயர். ரங்கு : வெபயர் 
எதுவோyோலும் இருக்கட்டும் ஸ்வோமி. 
அவ்வித�ோy ஆyந்தம் கிஞ்சித்மதனும் என் 
மபோன்ற வோளுக்குத் மதடைவயில்டைல. நோன் 
சோ�த்துக்கும் ய2ுருக்கும் வித்யோசம் வெதரியோத 
�ண்டு. ஆyோல் நோலு மவதத்டைதயும் 
நோற்பத்வெதட்டுவித போஷ்யத்மதோடு 
உபமதசிக்கக்கூடிய தங்கடை�ப் மபோன்ற 
தன்யோளுக்கு இந்த ரோ2மபோகத்திமல 
ஆயிரத்திமல ஒரு பங்கு இருக்கப்படோமதோ? 
இல்டைலமய என்பதுதோன் மநக்குள்� விசோரம். . .

கோகப் : மட, ரங்கு. உன் குரு பக்தி இருக்மக. அது 
மகட்க மநக்கு ப்ரம்�ோyந்த�ோ இருக்கு. 
இருக்கட்டும்; ரோ2மபோகம் இருக்மக, அது என்y 



பிர�ோதம்.. 

ரங்கு : என்y ஸ்வோமி இது. சோ�ோன்யோளுக்குச் 
வெசோல்றடைதமய மநக்கும் வெசோல்றம� 
நோனுங்கூடத்தோன் தங்கள் உபமதசத்தின்படி 
மலோகம் �ோடைய, ஆyந்தம் என்பது அநித்யம், 
மபோக மபோகோதிகள் வீண் வெசோப்பyம், இந்திரியச்
மசட்டைடகள் ஆகோது என்வெறல்லோம் 
போ�ரோளுக்குக் கூறுகிமறன். அமத விஷயத்டைத 
மநக்கும் வெசோல்மறம� ! �ோயோ வோதம் �yத் 
திருப்தி தரு�ோ? 

கோகப் : நோன் �ோடையப் பற்றித் வெசோல்லவில்டைல. 
ரோ2மபோகம் நிடைலயோyதுதோன்; 
சந்மதோஷ�ோyதுதோன். ஆyோ ப்ர �ோதமில்மல. 
ஏன் அப்படிச் வெசோல்மறன் என்கிறிமயோ? அந்த 
ரோ2மபோகத்துக்கு லவமலசமும் குடைறந்தல்ல 
ந�க்கு இருப்பது... 

ரங்கு : இந்தப் பர்ணசோடைலடைய 
அரண்�டைyயோகவும், இந்தச் சீடர்கடை�ச் 
மசடிக�ோகவும் நிடைyத்துக் வெகோள்� 



மவண்டுவெ�ன்கிறீரோக்கும். 

கோகப் : இல்டைல. ஒரு ரோ2ோவுக்கு ஒரு ரோஜ்யம் 
ந�க்மகோ எல்லோ ரோஜ்யங்களும் வெசோந்தம். 
அரசனுக்கு ஒரு அரண்�டைy. அத்தடைy 
அரண்�டைyகளிலும் நோம் கம்பீர�ோகச் 
வெசல்லலோம். ஒரு ரோ2ோ �ற்வெறோரு 
ரோ2ோவிடத்திமல அன்பு கோட்டுவோன் ம�லுக்கு. 
உள்ம� படைக புடைகயும். ச�யம் வோய்த்த மபோது 
சத்ரு ஆவோன். ந�க்மகோ எல்லோ ரோ2ோக்களும் 
ந�ஸ்கோரம் வெசய்வோ. ஒரு ரோ2ோவும் நம்டை�த் 
சத்ருவோ கருத�ோட்டோன். ஒரு ரோ2ோவுக்கு 
ரோ2மபோகம் இருப்பது மபோலமவ ரணமயோகமும்
உண்டு. அதோவது சண்டைட வந்துவிடும். ஆபத்து 
வரும் ந�க்மகோ ரோ2ோதி ரோ2ோக்கள் 
ரணக�த்திமல �ண்டைட பி�க்க சண்டைட 
மபோட்டுக் வெகோண்டோலும் கவடைல இல்டைல. 
யுத்தம் ந�க்குக் கிடைடயோது. யுத்த ச�யத்திமல 
வெவட்டு, குத்து யோர் யோருக்மகோ இருக்கும். 
நம்டை� அண்டோது. எவன் வெ2யித்தோலும் 
மதோற்றோலும் ந�க்குக் கவடைல கிடைடயோது. 
சண்டைடக்குக் கி�ம்பும்மபோது ரோ2ன் 



நம்முடைடய ஆசிர்வோதம் வெபற்றுக் 
வெகோண்டுதோன் மபோவோன். அவன் யுத்த 
க�த்திமல �ோண்டு மபோகிறோன் என்று டைவத்துக் 
வெகோள். வெ2யித்த ரோ2ோ முதலில் நம்டை� 
ந�ஸ்கரித்து, நம்முடைடய ஆசிர்வோதம் வெபற்ற 
பிறகுதோன் �குடம் புடைyவோன் டைபத்தியக்கோரோ! 
ரோ2மபோகம் ஆyந்தத்துக்கு �ட்டு�ல்லடோ ; 
ஆபத்துக்கும் அது இருப்பிடம் 
(புலித்மதோடைலக் கோட்டி)
இமதோ போர் இது என்y? 

ரங்கு : என்y ஸ்வோமி இது! என்டைy முட்டோள் 
என்று எண்ணிக் வெகோண்டோலும் பரவோயில்டைல. 
மகவலம் குருடன் என்று தீர்�ோனித்து விட்டீர் 
மபோலிருக்கிறமத இது என்yவெவன்று 
மகட்கிறீமர இது புலித்மதோல் இது கூடவோ 
வெதரியோது. 

கோகப் : இது வெதரிகிறமத தவிர இது உபமதசம் 
வெசய்கிற போடம் வெதரியவில்டைலமய மநோக்கு. 

ரங்கு : என்y புலித்மதோல் உபமதசம் வெசய்கிறதோ?



கோகப் : ஏன் வெசய்யவில்டைல? அரச 
மபோகத்துக்கும், ஆரிய மயோகத்துக்கும் உள்� 
தோரதம்யத்டைதத்தோமy புலித் மதோல் உபமதசம் 
வெசய்கிறது. 

ரங்கு : என்y ஸ்வோமி இது மவடிக்டைக 
மபசுகிறீர். 

கோகப் : ரங்கு மவடிக்டைக இல்டைல. 
புலித்மதோடைலப் போர். இது ந�க்கு ஆசyம். 
வெசோர்ண சிங்கோதyத்தின் மீதிருந்து வெசங்மகோல் 
வெசலுத்துகிற �கோரோ2னும் கூட இந்தப் 
புலித்மதோல் ஆசyத்தில் அ�ரும் ந�க்கு 
�ரியோடைத கோட்டுவன். இது மகவலம், 
மிருகத்தின் மதோல். ஆyோல் �ன்yோதி �ன்yரும் 
இதன் முன் �ண்டியிடுகிறோர்கள்.
இல்டைலயோ? 

ரங்கு : ஆ�ோம் குருமவ 

கோகப் : இப்மபோது மயோசித்துப்போர். தங்க 
சிம்�ோசyத்தில் அ�ர்ந்தோலும் ந�து 



திருப்போதத்டைத வணங்கும் ரோ2னுடைடய மயோகம்
வெபரிதோ? மதோலின் மீத�ர்ந்து - அரசர்களுடைடய 
முடிடையக் கோலிமல கோணும்
நம்முடைடய மயோகம் வெபரிதோ? 

ரங்கு : உண்டை�தோன் குருமவ !

கோகப் : அது�ட்டு�ல்ல அரசர்கடை� அஞ்சலி 
வெசய்யச் வெசோல்லும் இந்த அற்புத�ோy ஆசyம் 
இருக்கிறமத இது ஒரு கோலத்தில் ஆரண்யத்திமல 
உலவிக் வெகோண்டி ருந்தது. அந்த ச�யத்தில் நோம் 
அதன் அருமக கூட வெசல்ல முடியோது. முடியும�ோ
? 

ரங்கு : எலிடையக் கண்டோமல சில ச�யம் 
மிரள்கிமறோம�ோ புலியிடம் பயமில்லோ�ல் 
இருக்கு�ோ ஸ்வோமி? கோகப் : அப்படிப்பட்ட 
புலியின் மதோல் மீது நோம் உட்கோர்ந்திருக்கிமறோம்.
பூபதிகள் ந�க்குப் பூடை2 வெசய்கிறோர்கள். 
முட்டோம� இது உண்டை�யோy மயோக�ோ? 
ரோ2மபோகம் உண்டை�யோ? 



ரங்கு : விஷயம் பிர�ோத�ோய் இருக்கிறமத !

கோகப் : இன்yமும் மகள்! இவ்வ�வு திவ்ய�ோy 
ஆசyத்டைத நோம் அyோயோச�ோகப் வெபற்மறோம். 
இல்டைலயோ? கோட்டிமல புலி உலோவிற்று. அடைத 
மவட்டைடயோடியது நோ�ல்ல. புலியின் பற்க�ோல் 
கடியுண்டவர்கள். நகங்க�ோல் கீறுபட்டவர்கள். 
ஏன், புலிக்மக இடைரயோyவர்கள் மவறு மவறு. 
கடைடசியில் புலிடைய எவமyோ வெகோன்றோன். 
எவ்வ�மவோ கஷ்டத்துக்குப் பிறகு. யோரவன்? - 
வெதரியோது. புலிடையக் வெகோன்ற வீரடைy �க்கள் 
�றந்துவிடுவோர். ஆyோல் அந்தப் புலித்மதோல் 
ந�க்குத் தோy�ோகத் தரப்பட்டதும் அதன் மீது 
அ�ரும் ந�க்கு �க்களும் �ன்yரும் �ரியோடைத 
வெசய்கின்றyர். போர்த்தோயோ, ந�க்கிருக்கும் 
மயோகம் எப்படிப்பட்டது என்படைத . ரோ2மபோகம்
ர�ணீய�ோyது தோன். ஆyோல் அது 
படவெ�டுத்தோடும் நோகம் மபோன்றது. எந்தச் 
ச�யத்தில் விஷப்பல் பதியும�ோ என்ற 
பயத்மதோடு தோன் எந்த அரசனும் இருக்க 
மவண்டும். ந�க்கு இருக்கும் மயோகம் 
அப்படியல்ல. துன்பமில்லோத இன்பம். �ோசு 



இல்லோத �ோணிக்கம். முள்ளில்லோத மரோ2ோ - 
இந்த �கத்தோy வித்தியோசத்டைதத் வெதரிந்துக் 
வெகோள். ரோ2ோவோக இருப்படைதவிட ரிஷியோக 
இருப்பமத ம�ல். அரச வோழ்டைவ விட ஆஸ்ர� 
வோழ்வு அyந்த மகோடி தடடைவ ம�ல், அசமட! 
ஆரியyோகப் பிறந்தும் அரச மபோகத்திமல ஆடைச 
டைவக்கிறோமய. ஆரியம் விடைதக்கோது விடை�யும் 
கழனி. வெவட்டோது ஊற்வெறடுக்கும் தடோகம்... 

ரங்கு : குருமவ! உணர்ந்து வெகோண்மடன். 
உண்டை�யிமலமய நோன் ரோ2 மபோகம் 
சிலோக்கிய�ோyது என்று தோன் எண்ணிக் 
வெகோண்டிருந்மதன். தோங்கள் வெசய்த 
உபமதசத்தோல் வெதளிவு வெபற்மறன். அரச மபோகம்,
ஆரிய மயோகத்துக்கு ஈடோகோது. 

கோகப் : உணர்ந்து வெகோண்டோயோ ? ஆரிய மயோகம் 
எப்படிப்பட்டது என்படைத அறிந்து 
வெகோண்டோயல்லவோ? 

ரங்கு : ஆகோ! நன்றோகத் வெதரிந்து வெகோண்மடன். 
ஆரிய மயோகம் சோ�ோன்ய�ோyதல்ல. தோங்கள் 



கூறியபடி, அது முள்ளில்லோத மரோ2ோதோன்.

கோகப் : மரோ2ோ �ட்டு�ல்ல. அது வோடோத �ல்லி. 
ரங்கு : வெபோருத்த�ோy உப�ோyம். அது வோடோத 
�ல்லிடைக தோன். 

கோகப் : அதுவும் நோம் மதடோதது. 

ரங்கு : ஆ�ோம்! அடைதப் வெபற நோம் அடைலத்து 
மதடி அலுப்ப தில்டைலதோன். 

கோகப் : அப்படிப்பட்ட ஆரிய வோழ்டைவ 
அற்பவெ�ன்று கருதிyோமய! 

ரங்கு : நோன் அசடன் குருமவ. அண்ட 
சரோசரங்களிலும் ஆரிய மயோகத்துக்கு ஈமடதும் 
கிடைடயோது என்படைத இப்மபோது அறிந்து 
வெகோண்மடன். 

கோகப் : தன்யyோyோய் ரங்கு! தடைலமுடைற 
தடைலமுடைறயோக ந�க்குக் கிடைடத்துள்� இந்த 
வோழ்வு சோ�ோன்ய �ோyதல்ல; சகலருக்கும் 



சித்திக்கக் கூடியது�ல்ல.. 

ரங்கு : குருமதவோ! அதிக உபமதசம் ஏன்... 
ஆரியம் சோ�ோன்ய�ோyதல்ல. அது விடைலயில்லோ
�ோணிக்கம்; முதலில்லோ வியோபோரம். 

கோகப் : மடய், ரங்கு! அசமடோ! முதல்லோ 
வியோபோரம் என்று வெசோல்லோமத. அர்த்தம் 
அவ்வ�வு நன்yோ இரோது. 

ரங்கு : வெவளிமய வெசோல்மவyோ குரு. ந�க்குள் 
கூறிக் வெகோண்டதுதோமy.
------------------- 



கோட்சி - 15

இடம் : போலோஜி வீடு 
உறுப்பிyர்கள் : போலோஜி, பகதூர். 

போலோஜி : பகதூர்! போடங்கடை� விடைரவோய் 
கற்றுக் வெகோள்�ணும், வெதரிந்ததோ? இப்படி 
வெநட்டைட �ரம் மபோல் நின்று 
வெகோண்டிருந்தோமயோ, இந்து�திடைய அவன் 
தட்டிக்கிட்டுப் மபோய்விடுவோன்.

பகதூர் : போலோஜி ; எyக்குச் சில ச�யங்களிமல 
இந்துடைவக் போர்க்கக்கூட பய�ோ இருக்கு, 

போலோஜி : என்yடோ பயம்? அவ 
வெபோம்படை�தோமy? 

பகதூர் ; அவ போர்டைவ ஒரு வித�ோ இருக்கு 
போலோஜி. 

போலோஜி : எப்படிடோ இருக்கு ஏ�ோளி? 



பகதூர் : மடய், பகதூர் உன் மசஷ்டைடகடை�ப் 
போர்த்துக் வெகோண்டுதோன் இருக்கிமறன். 
2ோக்கிரடைதயோக நடந்து வெகோள்' அப்படின்னு 
பயங்கோட்டுவது மபோல் இருக்கு போலோஜி. 

போலோஜி ; அது வெவறும் போவடைyடோ, போவடைy 
அவளுக்கு அந்தப் பய ம�ோகன் ம�மல 
வெகோஞ்சம் அன்பு. அவமyோ ரோஜ்ய 
கோரியங்களிமலமய மூழ்கிக் வெகடக்கிறோன். 
ஆகமவ அவனிடத்திமல ஆடைச குடைறயும். நீ 
�ட்டும் வெகோஞ்சம் ச�ோர்த்திய�ோக நடந்து 
வெகோண்டோல் வெ2யம் நிச்சயம். 

பகதூர் : சண்டைடயிமல கூட சீக்கிர�ோ 
வெ2யிச்சுடலோம் மபோல இருக்கு. இந்தக் கோதல் 
விஷயம் அவ்வ�வு சுலப�ோ இல்லிமய. 

போலோஜி: சரி சரி மபசிக்கிட்மட வெபோழுடைத 
ஒட்டோமத, ஆரம்பி, போடத்டைதக் கடைடசி வடைர 
பதுடை�யோமவ மபசிக்கிட்டிருந்தோ மபோது�ோ? 
பதுடை� போடம் முடிச்சதும் நி2�ோகமவ ஒரு 
வெபண்ணிடம் இந்தப் போடத்டைத நடத்த 



மவண்டும். அந்தப் போடம் முடிந்த பிறகு இந்து 
�தியிடம� உன் திறடை�டையக் கோட்ட 
மவண்டும். 

பகதூர் : சரி, போலோஜி ஆரம்பிக்கிமறன். 
முக்கனிமய! சக்கடைரமய!

போலோஜி : பகதூர்! அந்தப் போடம் மவண்டோம். 
கோதல் சம்போஷடைண நடத்துமவோம். நோன் 
பதுடை�க்குப் பின்புறமிருந்து மபசுமவன். ஆம் 
அதோவது நீ கோதலன்; நோன் கோதலி . 

பகதூர் : அய்மயோ நீ கோதலியோகிவிட்டோல் 
எyக்குக் கோதமல மவண்டோம்டோ போலோஜி. 

போலோஜி : மபோதும், வோடைய மூடிக்வெகோண்டு 
மபசு. 

பகதூர் : வோடைய மூடிக்வெகோண்டு எப்படிப் 
மபசுவது? 

போலோஜி : ம்…. மநர�ோகிறது. 



பகதூர் : சரி கண்மண கனிரசம�! உன்டைy நோன் 
கோதலிக்கிமறன். 

போலோஜி : என்டைyயோ? 

பகதூர் ஆம். உன்டைyத்தோன் உல்லோசி! 
உன்டைyத்தோன் உயிமர! 
போலோஜி : உண்டை�யோகவோ? 

பகதூர் : ஆம். இந்தச் மசோடைலயிமல, அமதோ, 
வெகோஞ்சி விடை�யோடும் கிளிகள் சோட்சி. கூவும் 
குயில்கள் சோட்சி. உன்டைy நோன் 
உண்டை�யோகமவ கோதலிக்கிமறன். 

போலோஜி : மடய், பகதூர்! இவ்வ�வு உருக்க�ோ 
மபசிட்டோமயோ, இந்து�தி உyக்குத்தோன் 
சம்�தித்து விடுவோள். உன்போடு அதிர்ஷ்டம்தோன்.
வோ, மபோமவோம்.
--------------- 



கோட்சி - 16

இடம் : ஆஸ்ர�ம். 
உறுப்பிyர்கள் : கங்கு, ரங்கு, மகசவப்பட்டர், 
போலச்சந்தரர். 

(கோகப்பட்டர் சுவடிடையப் பிரித்துப் போர்த்து 
விட்டுப் – பிறகு)

கோகப் : மட ரங்கு! இங்மக வோடோ! 

ரங்கு : ஸ்வோமி கூப்பிட்மட�ோ? 

கோகப் : ஆ�ோண்டோ முன்பு உyக்கு ஒரு 
டைபத்தியக்கோரச் சந்மதகம் �yடைத 
குடைடஞ்சிண்டிருந்துமத.

ரங்கு : அதுவோ ஸ்வோமி? தங்களுடைடய 
வியோக்யோyத்டைதக் மகட்ட பிறகு சந்மதகம் பஞ்சு
பஞ்சோய்ப் பறந்மத மபோச்சு. 



கோகப் : மபோய்விட்டதல்லவோ? அப்படிப்பட்ட 
ம�ன்டை�யோy, �கிடை�யோy வோழ்வு 
நம்முடைடயது என்படைதத் வெதரிந்து 
வெகோள்�ோதவோ நம்� குலத்திமல அத்தி பூத்தது 
மபோலத் தோன். உன் மபோல �ண்டுகள் அதிகம் 
கிடைடயோதுடோ. 

ரங்கு : ஸ்வோமி! அடிக்கடி �ண்டூ, �ண்டூண்ணு 
என்டைyச் வெசோல்லி … 

கோகப் : மகலி வெசய்கிமறமyன்னு மகோப�ோ? 
டைபத்தியக்கோரோ! உன் ம�மல உள்� அபோர�ோy 
ஆடைசயிyோமல அது மபோலச் வெசோல்மறண்டோ. 
மவவெறோண்ணுமில்மல. அது சரி! நம்� 
சோஸ்திரோதிகடை�ப் படிக்கிறிமய, அது புரியறமதோ
மநோக்கு.

ரங்கு : என்y ஸ்வோமி இது? சோட்சோத் கோகப் 
பட்டருடைடய பிரத� சீடyோக இருக்மகன். 
என்டைyப் மபோய் சோஸ்திரம் புரியறதோன்னு 
மகட்கறதுன்yோ.. 



கோகப் : �த்தவோ மகட்டோ வெசோல்லுடோ இடைத 
இப்ப மகட்கறது நோyல்லமவோ. சோஸ்திரோதிகள் 
புரியறமதோ? 

ரங்கு : ஆ´ோ ! நன்yோ புரியறது. �த்தவோளுக்குப்
புரியடைவக்கவும் முடியறது. 

கோகப் : சம்சயங்கள் ஏற்பட்டோல் வி�க்க 
முடியும�ோ? 

ரங்கு : ஏமதோ எyக்குத் வெதரிந்த அ�விமல... 

கோகப் : சரி பதி பக்தியின்yோ அதற்கு என்yடோ 
வெபோருள் ? 

ரங்கு : தன்னுடைடய பதியிடம் பக்திப் பூர்வ�ோக 
நடந்து வெகோள்வது என்று வெபோருள்.

கோகப் ; அதுதோமy? 

ரங்கு : ஆ�ோம் ஸ்வோமி! அதுதோன்! ஏமதனும் 
விமசஷ�ோy வெபோருள் உண்மடோ ஒரு ச�யம் ? 



கோகப் : பதிபக்தி தன்னுடைடய புருஷனிடம் 
�ோறோத குடைறயோத பக்தியுடன் நடந்து 
வெகோள்வதுதோன். இமதோ போர். துமரோபடைதக்குப் 
பதிகள் ஐவர். பதிபக்தி தத்துவத்தின்படி 
துமரோபடைத ஐவருக்கும் கட்டுப்பட்டு - பய 
பக்தியுடன் விஸ்வோசமதோடு நடந்து வெகோள்�
மவண்டும் அல்லவோ !
ரங்கு : ஆ�ோம் 

கோகப் : இப்படி ஒரு சம்பவம் மநரிட்டிருந்தோ 
என்y ஆதியிருக்கும்னு மயோசித்துப்போர். தர்�ன் 
தன்மyோடு மதவோலயம் வரும்படி 
அடைழக்கிறோன்; அர்ச்சுyமyோ ஆரணங்மக! 
ஆடிப்போடி �கிழலோம் வோ , நந்தவyத்துக்கு 
என்று அடைழக்கிறோன்; பீ�மyோ அருடை�யோy 
கோய்கறிகடை�க் வெகோண்டு வந்து எதிமர வெகோட்டி 
விட்டு, பதிவெசோல் கடவோத போவோய்! உடமy 
சடை�த்துப்மபோடு , அமகோர�ோy பசி எyக்கு 
என்று வற்புறுத்துகிறோன். நகுலன் நோட்டியம் 
போர்க்கக் கூப்பிடுகிறோன். சகோமதவன் 
வெசோக்கட்டோன் ஆடக் கூப்பிடுகிறோன் என்று 
டைவத்துக் வெகோள். துமரோபடைத பதிபக்திடையக் 



கோப்போற்றியோக மவண்டும். பதிகம�ோ ஐவர் . 
என்yடோ வெசய்வது? 

ரங்கு : சிக்கலோக இருக்மக ஸ்வோமி !

கோகப் : என்yடோ வெசய்யலோம். ஒரு புருஷடைy 
�ணந்து வெகோண்ட நிடைலயிமல உத்தமிகள் 
வெ�ோத்தக் கஷ்டப்படுவடைதப் போர்க்கிமறோம். 
துமரோபடைதக்மகோ.. 

ரங்கு : ஐவர் கணவர். அவர் ஒவ்வெவோருவரும் 
ஒவ்வெவோரு கோரியம் வெசய்யச் வெசோல்லி மதவிடைய 
அடைழக்கிறோ.

கோகப் : இதிமல துமரோபடைத போரபட்சம் கோட்டக் 
கூடோது. 

ரங்கு : ஆ�ோம் பதி பக்தி வெகட்டு விடும். 

கோகப் : தன் பர்த்தோவிமல யோருடைடய 
மபச்டைசயும் தட்டி நடக்கக் கூடோது. 



ரங்கு : ஆ�ோம் கஷ்ட�ோய் இருக்மக ஸ்வோமி? 

கோகப் : என்yடோ இது! இவ்வ�வு கோலத்திற்குப் 
பிறகு, இந்தச் சம்பவத்டைதக் கோதோமல நீ மகட்கற 
மபோமத கலக்க�டைடயமற. அந்தப் புண்ணியவதி 
இப்படிப்பட்ட சிக்கல்கடை� எவ்வ�மவோ 
வோழ்க்டைகயில் கண்டிருப்போ? எல்லோவற்டைறயும் 
ச�ோளித்தோக மவண்டும். 

ரங்கு : ஆ�ோம் எப்படி முடிந்தது? 

கோகப் : நீமய மயோசித்துச் வெசோல் புத்தி தீட்சண்யம்
இருக்க மவணு�டோ. ரங்கு! சதுப்பு நிலத்திமல 
நடந்து வெசல்பவனுக்குக் கோலிமல திடம் 
இல்லோவிட்டோல் என்y ஆகும். அது 
மபோலத்தோன். ந�து சோஸ்திர புரோணோதிகளிமல 
உள்� சம்சயங்கடை�ப் மபோக்க
ந�க்குத் வெதரியோவிட்டோல் ந�து போடும் ….

ரங்கு : ஆ�ோம் ஸ்வோமி! திண்டோட்ட�ோத்தோன் 
இருக்கும். 



கோகப் : எவyோவது ஒரு விதண்டோவோதி, நோன் 
மகட்ட இமத மகள்விடைய உன்டைyக் மகட்கிறோன்
என்று டைவத்துக் வெகோள். 

ரங்கு : மகட்போ ஸ்வோமி மகட்போ. இப்பமவ 
பலமபர் மகட்டுண்டுதோன் இருக்கோ. 

கோகப் : நீ என்y பதில் வெசோல்மவ?

ரங்கு : நோyோ? 

கோகப் : ஆ�ோம்? பதில் வெசோல்லோது ஊடை�யோகி 
விடுவோமயோ?
உன்டைy யோர் பிறகு �திப்போ ?
ரங்கு : குருமதவோ! ந�து புரோண சோஸ்திரங்கடை� 
நிடைறய கடைரத்துக் குடித்தவன் என்று கர்வம் 
வெகோண்டிருந்மதன். நி2�ோச் வெசோல்மறன்..... 
என்yோமல நீங்க மகட்ட
சம்சயத்துக்குச் ச�ோதோyம் கூறச் சக்தியில்மல . 

கோகப் : ஐவருக்கும் பத்தினி பதிபக்தியும் தவறக் 
கூடோது. 



ரங்கு : ஆ�ோம்! பழச் சோறும் பருக மவணும்; 
பழமும் வெகடக்கூடோது என்பது மபோல சிக்கலோக 
இருக்மக. 

கோகப் : டைபத்தியக்கோரோ இப்படிப்பட்ட 
சிக்கலோy ச�யத்திமல துமரோபடைத 'ஏ' கண்ணோ 
உன்டைyயன்றி மவறு கதி ஏது . என் கற்பும் 
வெகடலோகோது; ஐவருக்கும் �yம் மகோணலோகோது 
என் வெசய்மவன் என்று பஜித்தோள். அந்த 
ச�யத்திமல மகோபோல கிருஷ்ணன் குழடைல 
ரோடைதயின் கிரகத்திமல டைவத்து விட்டு , 
ருக்�ணியின் இல்லம் வந்திருக்க, ருக்�ணி, 
நோதோ தங்களுடைடய �துர�ோy குழடைலக் மகட்க 
மவண்டும் என்று வற்புறுத்துகிற ச�யம் 
பரந்தோ�ன் சிரித்தோர். சிரித்துவிட்டு, கீமழ கிடந்த
�லடைர எடுத்து ஐந்து போக�ோக்கி ஆகோயத்திமல 
வீசிyோர். உடமy ஐயனின் அற்புதத்டைத என் 
வெyன்பது? தரு�ருடன் மதவோலயம் வெசல்ல 
துமரோபடைத அர்சுyனுடன் நந்தவyத்தில் 
துமரோபடைத. பீ�னுடன் சடை�யலடைறயில் 
துமரோபடைத. சகோமதவனுடன் துமரோபடைத. 
இவ்வித�ோக ஐந்து மபருடனும் ஏக கோலத்திமல 



துமரோபடைத வெசன்ற அற்புதம் நிகழ்ந்தது. 

ரங்கு : ஆ´ோ, அருடை� அருடை� குருமதவர். 

கோகப் : பதிபக்தியும் நிடைலத்தது; சிக்கலும் 
தீர்ந்தது அல்லவோ? 

ரங்கு : ஆ�ோம் கோகப் : எப்படி ? 

ரங்கு : கண்ண ன் அருள்!

கோகப் : புத்திக்கூர்டை� மவண்டு�டோ புத்தி 
தீட்சண்யம் மவண்டும். ந�து புரோணதிகளிமல 
ஏமதனும் சந்மதகம் எவனுக்மகனும் பிறந்தோல், 
உடமy புத்தி தீட்சண்யத்டைத உபமயோகித்து, 
இப்மபோது நோன் வெசோன்yது மபோல ஒரு வி�க்கக் 
கடைத கட்ட மவண்டும். உடமy தயங்கோ�ல். 

ரங்கு : ஸ்வோமி! இது தோங்கள் கட்டிய 
கடைததோyோ? 

கோகப் : ஆ�ோம்! கட்டப்படோமதோ? என்yடோ 



இது? வியோசர் போரதம் வெசய்தோர். நோன் துமரோபதம்
எனும் புதிய கோவியத்டைதச் வெசய்து கோட்டிமyன். 
தவமறோ? 

ரங்கு : தவமறோ, சரிமயோ ஸ்வோமி. பிர�ோத�ோ 
இருக்கு வியோக்யோyம். விசித்திர�ோyதோ 
இருக்கு.. 

கோகப் : ந�து பூர்வீக ஏடுகளிமல உள்� 
விசித்திரங்கள் அyந்தம். அடைவகளிமல 
ஏமதனும் எவருக்மகனும் சந்மதகங்கள் ஏற்பட்டு 
பழிச்சு மபசிyோ, ரங்கு! அவளிடம் வீணோy 
விவோதம் மபசிண்டிருக்கப்படோது. 
ஆண்டவனுடைடய லீடைலகள், விசித்திரம் 
அyந்தம். சோ�ோன்யோ�ோகிய நம்�ோல் 
அடைவகளின் முழு உண்டை�டைய, ரகசியத்தின் 
�கிடை�டையத் வெதரிந்துக் வெகோள்வது முடியோத 
கோரியம் என்று வெசோன்yோல்
தீர்ந்த து. 

ரங்கு : ஆ�ோம்! புண்ணிய ஏடுகடை�ச் 
சந்மதகிப்பது போபம் என்பதிமல போ�ரனுக்கு 



நம்பிக்டைக இருக்கிற வடைரயிமல . .. 

கோகப் : ந�து மயோகத்துக்கு ஈடோக மவவெறதுவும் 
இரோது !

ரங்கு : ஸ்வோமி! யோமரோ வரோ. நம்�வோ 
மபோலயிருக்கு. யோரோ இருக்கும்? 
(மகசவப்பட்டர், போலச்சந்திரப் பட்டர் வருதல், 
கோகப்பட்டரிடம் ஒடைலடையத் தர, அடைதப் 
படித்தோy பிறகு...) 
கோகப் : �ரோட்டிய �ண்டலத்து �டைறமயோர்கம�!
�ட்டற்ற �கிழ்ச்சி உ�து தூதோல் எyக்கு 
உண்டோகிறது.

மகசவ : நோங்கள் வந்திருக்கும் கோரியத்டைதப் 
பற்றியல்ல ஸ்வோமி நோங்கள் �கிழ்வது; 
எப்படிமயோ. ஒன்று, தங்கடை�த் தரிசிக்கும் 
போக்யம் கிடைடத்தமத, தன்யோ�ோமyோம�
என்படைதப் பற்றிமய பர� சந்மதோஷம் 
எங்களுக்கு.

போலச் : ஆரியகுலத் தடைலவரின் ஆஸ்ர�த்டைதக் 



கண்டு தரிசிக்கும் போக்யம் கிடைடக்க வில்டைலமய 
என்று ஆயோசப்படும் ஆரிய மசோதரோள் �ரோட்டிய
�ண்டலத்திமல அyந்தம். 

கோகப் : அப்படியோ? வெ�த்த சந்மதோஷம். 

மகசவப் : ஸ்வோமி! எங்கு போர்த்தோலும் 
அகோரியோளுடைடய வெசல்வோக்மக பரவிண்டு 
இருக்கும் இந்தச் ச�யத்திமல, அகோரியோளுடைடய
ரோஜ்யங்கம� தடைல தூக்கிண்டு ஆடும் இந்தக் 
கோலத்திமல, புனித�ோy கங்டைகக் கடைரயிமல, 
டைகலோயம�ோ, டைவகுந்தம�ோ என்று யோவரும் 
வியந்து கூறத்தக்க வடைகயிமல இந்த 
�மகோன்yத�ோy ஆஸ்ர�த்டைத அடை�த்துண்டு 
ஆரிய தர்�த்டைத அழியோது போதுகோத்து வரும் 
தங்கடை�க் கலியுக பிரம்�ோ என்மற 
நோங்கவெ�ல்லோம் வெகோண்டோடுகிமறோம். 

கோகப் : ந�க்குள்�ோகமவோ இவ்வ�வு புகழ்ந்து 
வெகோள்வது? நோம் ஒமர குலம், ஒமர சடைத, ஒமர 
ரத்தம். 



மகசவப் : அப்படி வெசோல்லிவிடலோம�ோ? ஆரிய 
குலம் தோன் நோங்களும், இன்னும் அமநகர். 
ஆyோல் என்y வெகதியில் இருக்கிமறோம் 
�ரோட்டிய �ண்டலத்திமல? எ�க்கு �திப்பு 
உண்மடோ �ோர் தட்றோ ! �ரோட்டிய ரோஜ்யம் 
ஸ்தோபித்தோ�ோம். அவோளுடைடய வீரத்தோல் தோன் 
விடுதடைல கிடைடத்ததோம். 

போல : விதண்டோவோதிகள் ந�து சோஸ்திரத்டைதக் 
மகலி வெசய்றோ. 

கோகப் : அப்படியோ அவ்வ�வு மூடுபனியோ 
அங்கு? அஞ்ச மவண்டோம், அங்குள்� 
அஞ்ஞோyத்டைதப் மபோக்குமவோம். ம�லும் 
மகசவப்பட்டமர தோங்கள் வெகோண்டு வந்துள்�து 
ஓடைல அடைழப்பு அல்லவோ? ரங்கு நம்டை� 
அடைழக்கிறோர்கள், �ரோட்டிய �ண்டலத்துக்கு 
வந்து மபோகும்படி.

ரங்கு : நம்டை�யோ ஸ்வோமி உபன்யோசங்க 
புரியவோ? 



கோகப் : அசமட அதற்கல்ல. �ரோட்டிய �ண்டல 
�ோவீரன் சிவோஜி �குடோபிமஷகம் வெசய்து 
வெகோள்� மவணு�ோம். அதடைy நடத்திக் 
வெகோடுக்கும்படி நம்டை� அடைழக்
கிறோ�டோ. 

ரங்கு : நம்டை� கோசியிலிருந்து �ரோட்டியத்துக்கு! 
தங்கள் கீர்த்தி, குருஜீ அவ்வ�வு தூரம் பரவி 
இருக்கிறதோ? 

மகசவ : வெகோஞ்சம் தீர்க்க�ோக மயோசிக்கணும். 
இது விஷய�ோ ஆyந்தப்படுறதும் வெபருடை�யோ 
நிடைyக்கிறதும் �ட்டும் மபோதோது. 

கோகப் : மட, ரங்கு மபசோ� இருடோ வெபரியவோ 
சூட்ச�ம் இல்லோ� மபச�ோட்டோ. 

மகசவப் : �ரோட்டியத்துக்கு இப்ப உங்கடை� 
அடைழக்கிறதிமல ஒரு சூட்ச�ம் இருக்கத்தோன் 
வெசய்கிறது. சிவோஜி �ோவீரன் சந்மதகமில்மல. 
இருந்தோலும் நோம�ோ வில்வீரன் ஸ்ரீரோ�ச்சந்திரன் 
கோலம் முதற்வெகோண்மட ஏன், அதற்கு 



முன்yோமல இருந்மத வெக�ரவிக்கப்பட்ட குலம். 

கோகப் : ஆ�ோம் அதிமல என்y சந்மதகம். 
யுகயுக�ோக நிடைலத்து நிற்கும் 
உண்டை�யல்லமவோ அது! 

கோகப் : அப்படித்தோன் ஐதீகம். ஆ�ோம்; 
�ரோட்டியத்திமல எ�க்கு இப்மபோ �திப்பு 
கிடைடயோது. 

கோகப் : அப்படியோ?

மகசவப் : ஆ�ோம் சில மபர் நோம் ஆதிக்கம் 
வெசலுத்துவது கூடோதுங்கறோ! ஏன் என்றோல் 
யுத்தத்திமல மசர முடியோதவோண்ணு மகலியும் 
மபசறோ. 

கோகப் : அப்படிப்பட்ட அஞ்ஞோனிகளும் அங்மக 
இருந்திண்டிருக்கோம�ோ?

ரங்கு ; தோங்கள் மபோyோல் சூரியடைyக் கண்ட 
பனி மபோல் அஞ்ஞோனிகள் இருக்குமிடம் 



வெதரியோ� மபோயிடுவோ. 

மகசவ : �ரோட்டிய வீரர்களிமல ஒரு தந்திரசோலி 
தோன் எங்கடை�த் தூது அனுப்பியவன். வெபயர் 
சிட்னீஸ். கோயஸ்தகுலம் அவன். எப்படியோவது 
கோகப்பட்டடைர வரவடைழக்க மவண்டுவெ�ன்று 
திட்டம் மபோட்டவன். 

கோகப் : ஏன்? மகசவப் : சிவோஜியின் 
பட்டோபிமஷகம் தோங்கள் வரோவிட்டோல் 
நடைடவெபறோமத. 

கோகப் : எதிர்ப்மபோ ?

மகசவப் : ஆ�ோம். 

கோகப் : பக்கத்து அரசமyோ ? 

மகசவ : இல்டைல உள் நோட்டிமல நோங்கள் தோன் 
எதிர்த்மதோம். சிவோஜி சூத்திரன். அவன் எப்படி 
³த்திரிய தர்�ப்படி வெ2ோலிக்க 
ஆடைசப்படலோம்? சோஸ்திரம் சம்�திக்கும�ோ?



மவதவிதிப்படியோ? என்வெறல்லோம் எதிர்த்மதோம். 

கோகப் : ஓமகோ! இந்த ஓடைலயிமல அது பற்றி 
ஒன்டைறயும் கோமணோம�? 

மகசவப் : எப்படி இருக்கும்? நோங்கள் தோன் 
எதிர்த்மதோம். எங்கடை�மய தூது 
அனுப்பிவிட்டோன். அந்த தந்திரசோலி. தங்கள் 
சம்�தம் கிடைடத்து விட்டோல் எங்கள் 
எதிர்ப்புகடை� �ட்டம் தட்டிவிடலோம் என்ற 
நிடைyப்பு. 

கோகப் : அப்படிப்பட்ட ஆசோமியோ? ரங்கு 
வெகோண்டுவோ ஏடு. 

ரங்கு : ஸ்வோமி நோம் மபோயி நம்��வோளுக்கு 
மவண்டிய சகோயம் வெசய்து... .. . 

கோகப் : �ண்டு �ரோட்டியத்துக்கு நோ� ஏண்டோ 
மபோகணும்? மகசவப்பட்மர! விஷயம் 
வி�ங்கிவிட்டது. �ரோட்டிய �ண்டலத்துக்கு 
சிவோஜி �குடோபிமஷகம் வெசய்து வெகோள்வது போப 



கோரியம். நோன் அதற்குச் சம்�திக்க முடியோது. 
வரமுடியோது என்று கூறிவிடும். 

மகசவப் : ஓடைலமய அது மபோலத் தீட்டிyோல் …

கோகப் : ஆகோ! தருகிமறன். வெகோண்டு மபோய் 
வீசும், அவன் முகத்திமல! ந�து ஆசியும் 
ஆதரவும் இல்லோ�ல் என்y வெசய்ய முடியம். 
ஆyோல். 

மகசவப் : அது�ட்டுமில்டைல. 
ஸ்வோமிகோகப்பட்டமர முடியோது 
பட்டோபிமஷகம் ; போப கோரியம் என்று வெசோல்லி 
விட்டோர் என்பது வெதரிந்தோல்.. 

கோகப் : பிறகு அவன் பட்டம் சூட்டிக் வெகோள்� 
முடியமவ முடியோது. 

மகசவப் : பரத கண்டம� அவடைyப் போபி என்று 
சபிக்கும். 

கோகப் : படட்டும்.... ஆரியர்கடை� 



அலட்சியப்படுத்தும் அஞ்ஞோனிகள் வெதரிந்து 
வெகோள்�ட்டும் ந�து ஆதிபத்தியத்டைத ஒடைல 
தயோரோyதும் நீர் புறப்படலோம். இதற்குள் மடய், 
ரங்கு அவோளுக்குப் போலும், பழமும் வெகோடு, 
சிர�ப்பரிகோரம் வெசய்து வெகோள்�ட்டும்.
--------------



கோட்சி - 17

இடம் : வீதி
உறுப்பிyர்கள் : சிட்னீஸ், பட்டர்கள் 

சிட்னீ : வோருங்கள், வோருங்கள் மபோy கோரியம் 
வெ2யந்தோமy! (பட்டர்கள் கடிதம் வெகோடுக்கக் 
கண்டு ) என்y இது! வர முடியோது என்று 
எழுதியிருக்கிறோமர. 

மகசவப் : நோங்கள் என்y வெசய்வது? 

சிட்னீ : மூன்று மபர் வெசன்றீர்கம�?

மகசவப் : நய�ோக விyய�ோக, பவ்ய�ோக 
விஷயத்டைத எடுத்துச் வெசோன்மyோம். சிட்னீ 
வெசோன்yதின் பலyோ இது?

மகசவப் : அவர் வயிறு குலங்கச் குலுங்கச் 
சிரிக்கிறோர். 



சிட்னீ : �க்களின் �yநிடைல, �ண்டலத்தின் 
�yநிடைல.

மகசவப் : எல்லோம் வெசோன்மyோம். சிவோஜியின் 
வீர தீரத்டைதப் பற்றிச் வெசோன்மyோம். அவர் 
மகோதண்டத்தில் ஒரு ஸ்மலோகம் வெசோல்லி 
எங்கடை�த் திணற அடித்துவிட்டோர். 

சிட்னி : ம்.. சரி.. சரி... என் புத்திப் பிசகு. 
உங்கடை� அனுப்பிமyன். சதிகோரர்கம� 
மபோங்கள். 

மகசவப் : ஆத்திரம் கூடோவெதன்று ஆக�ம் 
அலறுகிறது; மவதம் முழங்குகிறது. 

சிட்னி : எங்கோவது ஆற்மறோரத்தில் மபோய்ப் 
மபசிக்வெகோண்டிருங்கள் இதுமபோல. இப்படி 
அடுத்துக் வெகடுக்கோதீர்கள்.
(மபோகிறோர்கள்) 
நிச்சய�ோக இவர்கள் சதிதோன் வெசய்துவிட்டு 
வந்திருக்கிறோர்கள். இவர்கள் அந்தக்கோகப் 
பட்டரின் குல�ோயிற்மற என்று அனுப்பிமyன். 



குலத்தின் குணத்டைதக் கோட்டி விட்டோர்கள். 
சூதுக்கோரர்கம�! உங்கள் சூட்சி வெவற்றி வெபற 
விடுகிமறyோ, போருங்கள்.
------------------



கோட்சி - 18

இடம் : தர்போர் 
உறுப்பிyர்கள் : சிவோஜி, த�பதி , வீரர்கள், 
ம�ோகன். 

1. த�பதி : �கரோஜ் புதிய �ோளிடைக கட்டியதும் 
அதற்கு என்y வெபயரிட உத்மதசம்?

சிவோஜி : நீமய வெசோல்லு, என்y வெபயரிடலோம்?

1. த�பதி : சலடைவக்கல்லோல் கட்டப் மபோவதோல் 
வெவள்டை� �ோளிடைக என்று வெபயரிடலோம�? 

2. த�பதி : அப்படி போர்த்தோல் �ோளிடைகயின் 
வெகோலு �ண்டபத்திமல தங்கத் தகடு 
மபோடப்படுவதோல் வெசோர்ண �ோளிடைக என்ற 
வெபயர் வெபோருத்த�ோக இரோமதோ? 

1. த�பதி : ந�து சிவோஜி �கோரோ2ோவுக்கு வெ2யச் 
சின்y�ோக அந்த �ோளிடைக இருக்கப் மபோகிறது. 



அதyோல் வெ2யவிலோசம் என்ற வெபயர் 
வெபோருத்த�ோக இருக்கும். நோம் கூறிக் வெகோண்மட 
மபோவோமyன்? அவருடைடய உத்தரவு 
எப்படிமயோ? 

சிவோஜி : நோன் அடைதப்பற்றி மயோசித்துக் 
வெகோண்டிருக்க வில்டைல, �குடோபிமஷகம் 
நடைடவெபறுவதற்கு முன்மப தோங்க வெ�ல்லோம் 
�கோரோ2ோ என்று அடைழக்கிறீர்கம�, எவ்வ�வு 
ஆழ்ந்த அன்பு உங்களுக்கு என்படைதப் பற்றி 
மயோசித்துக் வெகோண்டிருக்கிமறன்.
(ம�ோகன், வீரர்கள் ஒடிவருகின்றyர்) 
ஏன், என்y வெசய்தி எதிரிப் படைடக�ோ? 

ம�ோகன் : எதிரிகளிடம் படைடயில்டைல , �கரோஜ்
... தடைட விதித்திருக்கிறோர்கள் 

சிவோஜி : தடைடயோ? என்y? யோர்? 

வீரன் ; �கரோஜ் பட்டோபிமஷகம் 
நடக்கக்கூடோதோம். 



சிவோஜி : வெசோன்yவன் யோர்?

ம�ோகன் : பிண�ோகோ�ல்தோன் இருக்கிறோர்கள். 
அந்தப் பித்தர்கள். 

சிவோஜி : அடை�தியோகப் மபசுங்கள். 
பட்டோபிமஷகத்டைதப் போதுஷோவின் ஆட்கள் 
தடுக்கின்றyரோ? 

ம�ோகன் : அவர்கள் துணியவில்டைல �கரோஜ் 
அவர்களுக் கில்டைல அந்தக் வெகடு�தி. 
வெ�ோகலோயர் வீரத் தடைலவடைy �திக்கின்றyர். 
ஆyோல் …

சிவோஜி : ஆyோல்! என்y அது ஆyோல் ?

வீரன் : முகூர்த்தம் குறிக்கும்படி புமரோகிதடைரக் 
மகட்மடோம்.

சிவோஜி : நோள் சரியில்டைல. நட்சத்திரம் 
சரியில்டைல என்று கூறியிருப்போர். 



வீரன் : இல்டைல �கரோஜ் விபரீத�ோகப் 
மபசுகிறோர்கள். 

சிவோஜி : விபரீத�ோகப் மபசுகிறோர்க�ோ? என்y 
உ�றுகிறீர்கள்? 

ம�ோகன் : அப்படிக் மகட்டிருக்க மவண்டும். 
அந்த உலுத்தர்கடை� வோடைய மூடிக் வெகோண்டு 
வந்து விட்டீர்கள் வடைகயற்று.. 

சிவோஜி : சந்தர்.

ம�ோகன் : �கரோஜ் �ன்னிக்க மவண்டும். 

வீரன் : புமரோகிதர் பட்டோபிமஷகம் கூடோவெதன்று 
…

4. த�பதி : கூடோவெதன்று..? 

வீரன் : கூறிவிட்டyர். 

4. த�பதி : ஏன்? என்y கோரணம்? 



வீரன் : ந�து தடைலவர் சூத்திரரோம் சூத்திரருக்கு 
ரோஜ்யோ பிமஷக உரிடை� கிடைடயோதோம். அது 
சோஸ்திர விமரோத�ோம்.

(சிவோஜி 'ஆ´ோ' என்று வோடை� உருவ, 
�ற்றவர்களும் வோடை� உருவுகின்றyர். 
போலச்சந்திரப் பட்டர். மகசவப்பட்டர் 
வருகின்றyர்) 

மகசவப் : எங்கடை�க் வெகோல்ல இத்தடைy 
ஆட்களும் வோட்களும் மதடைவயோ? வீரர்கம�! 
உங்களுடைடய மகோபப் போர்டைவயோமலமய 
எங்கடை�ச் சுட்டுச் சோம்பலோக்கி விடலோம�. 
வெபோறுங்கள் வெபோறுங்கள்! வெபோறுத்தோர் 
பூமியோள்வோர். 

போலச் : வெபோங்கிyவர் கோடோள்வோர். 

சிவோஜி : சரி! இவர்கடை� அடைழத்துக் வெகோண்டு 
நந்தவyம் வெசன்று. என்y மசதி என்று 
விசோரித்துத் தகவடைல பிறகு வந்து கூறுங்கள் 
என்னிடம். என் முன் நிறுத்த மவண்டோம். 



இவர்கடை�க் வெகோண்டு மபோங்கள்.

(த�பதி பட்டர்கடை� அடைழத்துப் மபோக , 
ம�ோகனும் மபோகிறோன்.) 

சிவோஜி : சந்தர்! வோ இங்மக நீ மபோகோமத 
இங்மகமய இரு.
(சிறிது வெ��y�ோய் இருந்துவிட்டு) 
நோன் எப்மபோதும் இப்படித் திடைகத்த்தில்டைல. 
எதிரியின் படைடகள் நோன்கு பக்கமும் சூழ்ந்து 
வெகோண்ட மபோதும் எyக்கு ஏற்பட்டதில்டைல 
இந்தக் கலக்கம். நோன் நோடோ�த் தகுதியற்றவன் 
சிவோஜி சூத்திரன் சூத்திரன் நோடோ�க் கூடோது? 
இது சோஸ்திரம். 

ம�ோகன் : சோஸ்திர�ல்ல �கரோஜ்! ந�து 
இருதயத்திமல வீசப்படும் அஸ்திரம். 

சிவோஜி : உண்டை�தோன். எதிரியின் வோளுக்கும், 
மவலுக்கும் என் �ோர்பு அஞ்சியதில்டைல. இந்த 
அஸ்திரம் ... 



ம�ோகன் : �கரோஜ் என்yோல் தோங்க 
முடியவில்டைல வெபோறுக்க முடியோது. ஒரு 
வோர்த்டைத வெசோல்லுங்கள், தங்கடை�த் தடைட 
வெசய்யத் துணிந்தவர்கடை� …

சிவோஜி : கண்ட துண்ட�ோக்குவோய். பயன் 
என்y? வோள் வெகோண்டு அவர்கடை�ச் சிடைதக்க 
விரும்புவோய். அவர்கள் வோள் எடுக்கோ�மல 
என்டைyச் சித்திரவடைத வெசய்துவிட்டோர்கம�. 
முகலோயச் சக்கரவர்த்தி முயன்று போர்த்து 
மதோல்வி வெபற்றோன். சண்ட�ோருதம் மபோன்ற 
எதிரிப் படைடயிyோல் ஏன் சித்தத்டைதக் குடைறக்க 
முடியவில்டைல. சோத்பூரோ முழுவதும் ரத்தக் 
கோடோy மபோது என் �yம் குடைலயவில்டைல . 
உற்றோர் உறவிyரும், ஆருயிர்த் மதோழர்களும், 
க�த்திமல பிண�ோy மபோதும் என் உறுதி 
குடைலயவில்டைல. மபோர் மபோர் மபோர் என்மற 
கர்ஜித்மதன். இமதோ, என்டைy நோடோ�த் 
தகுதியற்றவன் என்று கூறிவிட்டோர்கள். நோன் 
சூத்திரன். சூத்திரனுக்கு சோஸ்திரம் அனு�தி 
தரவில்டைலயோம். ரோஜ்யம் ஆ�!



ம�ோகன் : சூதோy வோர்த்டைத அது. 

சிவோஜி : ரோஜ்யம்! யோர் சிருஷ்டித்த ரோஜ்யம்? 
எவ்வ�வு கஷ்டங்களுக்குப் பிறகு சிருஷ்டித்த 
ரோஜ்யம்? சந்தர்! எத்தடைyத் தோய்�ோர்கள், தங்கள் 
கு�ோரர்கடை� இதற்கு அர்ப்பணம் வெசய்தyர். 
எத்தடைy கோதலிகள் தங்கள் கோதலர்கடை� 
இதற்குக் கோணிக்டைக வெசலுத்திyர். ரோஜ்யம் ஆ� 
சிவோஜிக்கு உரிடை�யில்டைலயோம். சூத்திரன் 
ரோஜ்யம் அடை�க்கலோம். ரணக�த்திமல 
உடைழக்கலோம். ஆyோல் அவன் ஆ�க் கூடோது. 
இது சோஸ்திரம் சந்தர்! இந்த சோஸ்திரம்? 

ம�ோகன் : சோம்பலோகட்டும் �கரோஜ் கட்டுச் 
சோம்பலோக்குமவோம். புறப்படுங்கள். 

சிவோஜி : சந்தர்! என் �yம் குழம்பிவிட்டது.

ம�ோகன் : �கரோஜ் �கரோஜ்! 

சிவோஜி : ம�ோகன் விலகிநில் ! விசோரம் நிடைறந்த 
என்டைy விட்டு விலகும். அப்போ சந்தர்! 



அஞ்சோவெநஞ்சன், அசகோய - சூரன், 
ஆற்றல்மிக்மகோன் என்வெறல்லோம் �ரோட்டிய
�ண்டலம் புகழ்ந்தமதோ அந்த �ோவீரனுடைடய 
நிடைலடையப் போர். �கோரோஷ்டிரம் �யக்கத்திமல 
சிக்கி விட்டது. உன்டைyயும் அந்த மநோய் பிடிக்கோ
முன்பு விலகிச் வெசல். 

ம�ோகன் : �கரோஜ் ! வீணோy �yக்கலக்கம் 
கூடோது! உ�து ஆத்திரத்டைத மீறும் ஆற்றல் 
வெகோண்ட ஆண்�கன் எவனும் இங்மக இருக்க 
முடியோது. என் டைகயில் வோள் இருக்கும் வடைர, 
தங்கள் தோள் பணிகிமறன். ஒரு வோர்த்டைத 
வெசோல்லுங்கள். 

சிவோஜி : நோடை�க்கு வோ! இன்று என்டைy 
இம்சிக்கோமத! மவதடைy வெவள்�ம் 
மபோலோகிவிட்டது. நோன் அடைதத் தோண்டி கடைர 
ஏறுமவமyோ அல்லது அதிமலமய அமிழ்ந்து 
மபோமவமyோ யோர் கண்டோர்கள்? �கோரோஷ்டிர 
�ண்டலம�! உன் கதி என்yமவோ... 
-------------- 
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இடம் - : விருந்து நந்தவyம் 
உறுப்பிyர்கள் : சோந்தோஜி, இந்து�தி, ம�ோகன், 
போலோஜி, பகதூர். 

(இந்து�தி மசோர்ந்து நிற்க, சோந்தோஜி வந்து) 

சோந் : இப்படி டைவத்துக் வெகோண்டிரோமத முகத்டைத
என் மபச்டைசக் மக�ம்�ோ, உன் நன்டை�க்குத்தோன் 
இந்த ஏற்போடு. 

இந்து : என் நன்டை�? மதள் வெகோட்டுவது மதக 
ஆமரோக்யத்துக்கோ அப்போ? எதற்கோகப்போ 
என்டைy இப்படி வோட்டுகிறீர்கள்? 

சோந் : டைபத்தியக்கோரப் வெபண்மண ! நோனும் 
கிளிப் பிள்டை�க்குச் வெசோல்லுவது மபோல் 
வெசோல்லிவிட்மடன். அவன் மகட்கவில்டைல . 

இந்து : அதற்கோக? 



சோந் : அதற்கோகத்தோன் இந்த ஏற்போடு. பகதூர் 
வருவோன்; அவனிடம் சிரித்துப் மபசு. அவன் 
உன்டைyக் கல்யோணம் வெசய்துக் வெகோள்� 
மவண்டும் என்று மகட்போன். மகட்போன்.

இந்து : ஆ´ோ! அதற்வெகன்y சம்�திக்க 
மவண்டும்? அதுதோமyயப்போ உ�து கட்டடை�? 

சோந் : ஏyம்�ோ இப்படிக் மகோபித்துக் 
வெகோள்கிறோய்? பகதூர் . துஷ்டyல்ல. 
வெக�ரவ�ோy குடும்பம். அடக்க�ோyவன். 
வெகோஞ்சம் அசடு. அவ்வ�வுதோன். ம�லும் ... 

இந்து : என்yம�ோ அப்போ! எyக்கு இந்தப் 
மபச்மச மவதடைyயோக இருக்கிறது. 

சோந் : என்y , �கோ மவதடைy? நோன் என்y , 
உன்டைy பகதூடைரக் கல்யோணம் வெசய்து வெகோள் 
என்றோ கூறுகிமறன்? போவடைyக்கு ஒப்புக்கு ஒரு 
வோர்த்டைத அப்படிச் வெசோல். பிறகு போமரன் அந்த 
முரட்டு ம�ோகன் அலறி அடித்துக் வெகோண்டு 



என்னிடம் வருவோன். வோடை�த் வெதோடுவதில்டைல 
என்று சத்தியம் வெசய்து தருவோன். நோன் வெகோஞ்ச 
மநரம் பிகு வெசய்துவது மபோல் வெசய்துவிட்டு, 
பிறகு சம்�திப்மபன். பயல் வெபட்டிப் போம்போகி 
விடுவோன். இந்தத் தந்திரத்தோல் தோன் ம�ோகடைy 
நம் வழிக்குக் வெகோண்டு வர முடியும்? 

இந்து : தந்திரம் கூட எyக்குக் கசப்போகத்தோன் 
இருக்கிறது. நோன் ஒப்புக்குக் கூட எப்படி 
பகதூடைரக் கல்யோணம் வெசய்துக் வெகோள்வதோக 
கூறுமவன்? 

சோ : கூறித்தோன் ஆக மவண்டும். உyக்குத் 
வெதரியோது. இந்தக் கோதல் இருக்கிறமத அது ஒரு 
�ோதிரியோy வெவறி. மவறு ஒருவன் அந்தக் 
கோதடைல தட்டிப் பறித்துக் வெகோள்வோன் என்று 
வெதரிந்தோல் மபோதும். கோதலோல் தோக்குண்டவன் 
கோலடியில் விழுந்தோவது கோரியத்டைதச் சோதித்துக் 
வெகோள்� முயல்வோன். இது, போலோஜி வெசோன்yது. 

இந்து : போலோஜி வெசோன்yது போழோய்ப்மபோy 
போலோஜி நல்ல மயோசடைy வெசோன்yோன் உ�க்கு 



சரி. வெகோஞ்ச மநரம் வெநருப்பிமல நிற்கிமறன். 
மவறு வழியில்டைல... 

சோந் : அப்படிச் வெசோல். நீ எப்மபோதும் நல்ல 
வெபண். அமதோ யோமரோ வருகிறோர்கள். நீ மபோ! 
உடைடகடை� அணிந்து வெகோண்டு வோ.
(போலோஜியும் பகதூரும் வருகின்றyர்) 
போலோஜி : ந�ஸ்கோரம் சோந்தோஜி! ந�ஸ்கோரம். 

சோந் : ந�ஸ்கோரம். 

போலோ : இவர்தோன் நோன் வெசோன்y பகதூர்
(பகதூடைர அங்குள்� ஆசyத்தில் அ�ரச் 
வெசய்துவிட்டு )
நோன் தங்கள் பூடை2 அடைறடையப் போர்க்க 
மவண்டும் சோந்தோஜி. 

சோந் : ஆ´ோ அதற்வெகன்y? வோ, உள்ம� 
கோட்டுகிமறன். 

(போலோஜியும், சோந்தோஜியும் மபோக பகதர் 
போடத்டைத ஆரம்பிக்கிறோன்.) 



பகதர் : �யிமல! குயிமல �ோமy! மதமy!- 
�திமுகவதி கலர்முகவதி... 

இந்து : இது என்y அஷ்மடோத்திர�ோ? 
சகஸ்ரநோ��ோ? 

பகதுர் : இல்டைல .... வந்து ... 

இந்து : என்y இல்டைல. போலோஜி கற்றுக் 
வெகோடுத்த ப2டைyமயோ? ஏன் �டைறக்கிறீர்? 
எyக்கும் இஷ்டம்தோன் கூறும். 

பகதூர் : இந்து! 

இந்து : ஏன்? 

பகதூர் : ஒன்றுமில்டைல . 

இந்து : அவர்கள் மபோய்விட்டோர்கள் என்று 
பய�ோ? பயப்படோதீர்கள். நோன் பகலிமல 
இப்படிமய தோனிருப்மபன். போதி 
ரோத்திரியிமலதோன் … 



பகதூர் : போதி ரோத்திரியிமல என்y இந்து அது? 

இந்து : ஏன் உங்களுக்குத் வெதரியோதோ? போலோஜி 
வெசோல்லவில்டைலயோ? 

பகதூர் : என்y இந்த விஷயம் எyக்கு ஒன்றும் 
வெதரியோமத 

இந்து : வெதரியோதோ? விடை�யோடுகிறீர். 
வெதரியோ�லோ இருக்கும். வெதரிந்துதோன் இருக்கும்.
போலோஜி வெசோல்லி இருப்போமர. 

பக : அந்தப் போழோய்ப்மபோy போலோஜி ஒன்றும� 
வெசோல்லவில்டைலமய. போதி ரோத்திரியிமல என்y 
நடக்கும்? வெசோல்மலன்.. 

இந்து : வெசோல்ல முடியோது. வெசோன்yோல் நீங்களும்
என்டைyக் கல்யோணம் வெசய்து வெகோள்� முடியோது 
என்று வெசோல்லி விடுவீர்கள்.

பக : எyக்வெகோன்றும் வி�ங்கவில்டைலமய! 



இந்து : நோன் அழகோக இருக்கிமறyோ, 
இல்டைலயோ?

பக : எது மபோல இருக்கிறோய்
இந்த ; இருக்கிமறyல்லவோ? நடு2ோம் �ணி 
அடித்ததும் …

பக : அடித்ததும் 

இந்து : ஊகூம்.. நோன் வெசோல்ல �ோட்மடன். 

பக : நோன் சோந்தோஜிடையக் கூப்பிடுகிமறன். 
எyக்கு இங்கிருக்கப் பிடிக்கவில்டைல. 

இந்து : ஏன் வந்தீர்கள்? 

பக; அதுவோ இந்து? நோன் உன்டைyக் 
கோதலிக்கிமறன். 

இந்து : கோதலியுங்கம�ன். அதyோல் என்y? 

பக: உன்னுடைடய அழகடைகக் கண்டு... 



இந்து : �யங்கிவிட்டிருப்பீர்கள். 

பக : இல்டைல ! அழடைகக் கண்டு, அன்பு 
வெகோண்டு, உன்டைyத் தவிர மவவெறோரு 
�ங்டைகடையக் கyவிலும் கருதுவ தில்டைல என்று 
தீர்�ோனித்து விட்மடன். முக்கனிமய! சக்கடைரமய!
மதமy போமல! உன்டைy நோன் என் உயிர் மபோலக் 
கோதலிக்கிமறன். இந்து இவ்வ�வுதோyோ? 
இன்னும் ஏதோவது உண்டோ?

பக: இந்தச் மசோடைலயிமல இந்து �ோடைலயிமல 
உலோவுகிமறோம். பக , என்டைyக் கணவyோக 
ஏற்றுக் வெகோள்�ச் சம்�த�ோக் கண்மண ? 

இந்து : எyக்குச் சம்�தந்தோன். மவறு யோர் 
இவ்வ�வு டைதரிய�ோக என்டைyக் கல்யோணம் 
வெசய்து வெகோள்� முன்வருவோர்கள்?

பக : சுந்தரி ! சுகுந்தோ சுகுணவதி சுப்ரதீபோ! 
உன்டைyக் கல்யோணம் வெசய்து வெகோள்� �ன்yோதி
�ன்yர்கள் �ண்டியிடுவோர்கம�. அப்படியிருக்க 
டைதரியம் என்y



மதடைவப்படுகிறது? 

இந்து : �றந்துவிட்டீமரோ? போதி ரோத்திரியிமல... 

பக : ஐமயோ! போதி ரோத்திரியிமல என்y? 

இந்து : என்yவோ? போதி ரோத்திரியிமல, நோன் போதி 
உடல் புலியோக �ோறுமவன். 

பக : ஐடையமயோ! இந்து : அது வெதரிந்துதோன் 
என்டைy யோரும் கல்யோணம் வெசய்து
வெகோள்� முன்வரவில்டைல. நோனும் உம்டை�க் 
கோதலிக்கிமறன்.
(பகதூர் பயந்து 'புலி, புலி' என்று ஒட, ம�ோகன் 
வர, சோந்தோஜி, போலோஜி வருதல்) 

இந்து : விருந்து முடிகிற மநரத்திமல வந்தீமர. 

ம�ோகன் : இந்து! பகதூர் போக்யசோலி! �ரோட்டிய 
�ண்டலத்திமலமய இப்மபோது இப்படித்தோன் 
யோர் யோருக்மகோ எதிர்போரோத மயோகம் அடிக்கிறது.
�ந்தியிடம் �லர் �ோடைலடையத் தருகிறோர்கள். 



தோ�டைரத் தடோகத்திமல எருடை� 
தோண்டவ�ோடுகிறது. 

சோந் : ம�ோகyோ! என்yடோப்போ, சந்மதோஷ�ோy 
நோளிது. சச்சரவு வெசய்யோமத. 

ம�ோகன் : சச்சரவோ? மசச்மசோ எப்படிப்பட்ட 
இன்ப நோளிது. ஸ்ரீ�தி இந்து�திக்கும் ஸ்ரீ2த் 
பகதூருக்கும் திரு�ணம் நிச்சயிக்கப்படும் 
நன்yோள். வீர, தீரமுள்� பகதூடைர விமவக 
சிந்தோ�ணியோம் இந்து�தி அம்டை�யோர் 
பரோக்கிர�ம் மிகுந்த போலோஜியின் 
முன்னிடைலயில், சகல கலோ பண்டிதர் சோந்தோஜி 
ஆசிர்வோதத்துடன் �ணோ�ரோகத் 
மதர்ந்வெதடுக்கும் �ங்க�கர�ோy �ோடைல ; 
சுயம்வர மவடை�.

இந்து : மகலி வெசய்தது மபோதும். உங்களுக்கு ஒரு 
துண்டு இரும்பினிடம் இருக்கும் பற்டைற விட 
இது ஒன்றும் மகலிக்கிட�ோy விஷயமில்டைல. 

சோந் : அப்படிக் மகள் இந்து, அப்படிக் மகள். 



இன்வெyோரு தடடைவ மகள். ஒரு வெபண்ணின் 
பிமரடை�க்கோக ஒரு வோடை�த் துறந்துவிடக் 
கூடோதோ என்று மகள். 

ம�ோகன் : இந்து உன்டைy இதுவடைர அறிந்து 
வெகோள்�ோதது என் குற்றம் தோன். பகதூருக்கு 
ஏற்றவள் தோன் நீ. அவன் வோள் ஏந்த�ோட்டோன். 
வோள் ஓர் இரும்புத் துண்டு அல்லவோ? மபஷ் 
இந்து சுதந்திரப் மபோருக்கோக நோன் ஏந்தும் வோள் 
ஒரு இரும்புத்துண்டு அல்லவோ? எவ்வ�வு 
அற்புத�ோy அறிவு உyக்கு. வலிமயோர் 
எளிமயோடைர வோட்டும் மபோது, நீதிடைய 
நிடைலநோட்ட நோன் வீசும் வோள் ஒரு 
இரும்புத்துண்டு . வீழ்ச்சியுற்ற இyத்டைத 
மீண்டும் எழுச்சி வெபறச் வெசய்வதற்கோக 
வி�ங்கும் வோள் ஒரு இரும்புத்துண்டு. வீரம், 
நோட்டுப்பற்று இரண்டு �ற்ற நீ, இத்தடைy 
நோட்க�ோக என்னிடம் உண்டை�யோy கோதல் 
வெகோண்டதோக நடித்து, ஆயிரம் தடடைவ 
'அன்பமர! அன்பமர!' என்று அர்ச்சித்து 
என்னிடம் இருக்கும் பிமரடை�க்கோக எந்தக் 
கஷ்ட நஷ்டத்டைதயும் ஏற்றுக் வெகோள்�த் தயோர் 



என்று சத்தியம் வெசய்து வெகோடுத்து, உன் 
வஞ்சகத்தோல் என்டைyப் பித்தyோக்கி, இன்று 
பணத்தோடைச வெகோண்டு படோமடோபத்தில் ஆடைச 
டைவத்து, பகதூடைரக் கல்யோணம் வெசய்து 
வெகோள்�ச் சம்�தித்த நீ, ஒரு �ோமிசப்பிண்டம். 
இமதோ, ஒரு எலும்புக்கூடு . உyக்மகற்ற 
�ணோ�ன். இவன் டைகயிமல அந்த 
இரும்புத்துண்டு இல்டைல ; இவனுடன் கூடி 
வோழ். 
(மபோகிறோன். பகதூரும் போலோஜியும் 
மபோகின்றyர்.) 

இந்து : அப்போ! உங்க�ோல் வந்தது இவ்வ�வும், 
அவர் இனி என்டைy ஏவெறடுத்துப் 
போர்க்க�ோட்டோர். ஐமயோ! நீங்கள் இந்த 
விபரீத�ோy விடை�யோட்டைட ஏன் ஏற்போடு 
வெசய்தீர்கள்? அவருக்கு என் மீது வீணோy 
சந்மதகம் ஏற்பட்டு விட்டமத. நோனும் துடுக்குத் 
தy�ோகப் மபசி விட்மடன். அவர் எவ்வ�வு 
மகோப�ோகப் மபோய்விட்டோர்
போர்த்தீர்க�ோ? நோன் என்y வெசய்மவன். சோந் : 
கிணறு வெவட்ட பூதம் புறப்பட்டது மபோல் 



ஆகிவிட்டது. இனிம�ல் நோன் என்y 
வெசய்மவன்? அந்தப் போலோஜி மயோசடைyயோல் 
வெகட்மடன். 
இந்து : அப்போ!
------------ 



கோட்சி - 20

இடம் : : இந்து�தி தனிஅடைற
உறுப்பிyர்கள் : இந்து�தி. 

இந்து�தி தனிடை�யில் மசோக�ோய்ப் போடுகிறோள்)
-----------------



கோட்சி - 21

இடம் : தர்போர் 
உறுப்பிyர்கள் : சிவோஜி, ம�ோகன், த�பதிகள், 
வீரர்கள். 

(மகோட்டைட உடைடத்தல்) 

1. த� : கோகப் பட்டரின் �றுவெ�ோழி 
கிடைடத்துவிட்டதோம�? சோஸ்திர சம்�தம் வெபற்ற 
�ோர்க்கம் இருக்கிறதோம�? 

சிவோஜி : ஆ�ோம்! சூத்திரடைy 
³த்திரியyோக்குகிறோரோம். அதற்கு ஒரு சடங்கு 
இருக்கிறதோம். 

ம�ோகன் : பறடைவக்கு இறக்டைகடைய ஒட்டிவிடப் 
போர்க்கிறோர்கள். சூட்சி பலித்துவிட்டது. 

சிவோஜி : இதிமல சூட்சி என்y இருக்கிறது? 
அவர்கள் சோஸ்திரத்டைதத் தோமy கூறுகிறோர்கள்? 



ம�ோகன் : ஆ�ோம்! சோஸ்திரத்டைத தோன். ஆyோல் 
யோருடைடய சோஸ்திரம்? எதிரிகளிடம் இந்த நோடு 
சிக்கிய மபோது, அந்த சோஸ்திரம் 
உதவவில்டைலமய? யோரும் அதன் துடைணடையத் 
மதடவில்டைலமய? கங்டைகக் கடைரக்கோ ஓடிமyோம்.
க�த்திமல என்y வெசய்வது, எப்படிப் 
மபோரிடுவது என்று மகட்க ? �ரோட்டியரின் மதோள்
வலிடை�யும், அவர்கள் ஏந்திய வோளின் 
கூர்டை�யும், அப்மபோது மதடைவப்பட்டது. 
இப்மபோது �ன்yர்கடை� �ண்டியிட டைவத்த 
�ோவீரனுக்கு சோஸ்திரத்டைதக் கோட்டுகிறோர்கள்.
சோஸ்திரத்டைத !

1. த� : அடைதத் தவிர மவறு வழி கோமணோம�? 

ம�ோகன் : எங்மக மபோக வழி மவண்டும் 
மதோழமர? வீரபுரிக்கு �ோர்க்கம் வெவகு வெதளிவோக 
இருக்கிறது. விமவக புரிக்கும் அப்படித்தோன். 
ஆyோல் டைவதீகபுரிக்குத் தோன் - வடை�ந்த போடைத 
இருக்கிறது.



1. த� : கோகப்பட்டர் ந�து தடைலவடைர 
³த்திரியரோக்க இடைசயும் மபோது, ந�க்வெகன்y 
கஷ்டம்? சிக்கல் தீர்ந்து விட்டது என்றல்லவோ 
வெதரிகிறது. 

ம�ோகன் : அடைத நோன் �றுக்கிமறன் �ோதவமர! 
பல�ோக �றுக்கிமறன். சிக்கல் தீரவில்டைல ; 
சிக்கல் பல�ோகிறது. வீர சிவோஜியின் வெவற்றிகள் 
அத்தடைyயும் வீண் என்படைத நோம் பிற்கோலச் 
சந்ததிக்குச் சோசy�ோக்கு கிமறோம். மபோரிமல 
புலியோக இருந்தோர். ஆyோல் டைவதீ புரியிமல 
சிக்கிyோர் சிவோஜி என்று வருங்கோலத்தில் �க்கள்
கூறத்தோன் மபோகின்றyர். வெநடுங்கோலத்துக்குப் 
பிறகும் மபோரிடமவோ, ஆ�மவோ, உடைழக்கமவோ, 
ஊருக்கு உதவி வெசய்யமவோ, வீரம�ோ, தீரம�ோ , 
தகுதிமயோ, திறடை�மயோ அற்றக் கூட்டம் 
வெபருடை�யுடன் தடைல நிமிர்ந்து கூறத்தோன் 
மபோகின்றது. �ோவீரன், �ரோட்டியம் 
வெபற்வெறடுத்த தீரன், க�த்திமல சூரன் சிவோஜி. 
ஆyோல் எ�து கோக்கப்பட்டரிடம் அடைடக்கலம் 
புகுந்த பிறமக அரியோசyம் ஏற முடிந்தது. எ�து 
ஆதிபத்தியத்டைதப் போரீர் என்று மபசத்தோன் 



மபோகிறது. வீரத் தடைலவமy! மவண்டோம் 
மவண்டோம். இந்த விபரீத கோரியம். 
�ரோட்டியத்தின் �ோyத்டைதக் கோக்கத் தயங்கோதீர். 
�ணிமுடி தரிக்க உ�க்கு எந்த 2டோதரியின் 
தயவும் மதடைவயில்டைல 

சிவோஜி : தயவல்ல! ஆசீர்வோதம் தோமy அது! 
அடைதப் வெபறுவதிமல இழிவு என்y? 

1. த� : சோஸ்திரப் பலத்டைதத் தோன் மதடுகிமறோம். 

ம�ோகன் : �கடைy இழந்தோலும் �yம் த�ரோத 
�ோதர்கள் �ரோட்டியத்திமல இருக்கிறோர்கள். 
வீரர்கள் ஏரோ��ோக உள்�yர். தியோகப் 
புருஷர்கள் இருக்கிறோர்கள். இவர்க�ோல் வரும் 
பலம் உங்களுக்குப் பல�ோகத் மதோன்றவில்டைல. 
�கரோஜ்! பச்சி�ங் குழந்டைதக்குப் போடுவது 
மபோல் இருக்கிறது தங்களுடைடய வோதம். 
கோகப்பட்டர் தங்கடை�ச் ³த்திரியரோக்குகிறோர். 
தோங்கள் மதோன்றிய திருக்குலத்டைதயல்ல. அந்தக் 
குலம் என்றும் சூத்திரக் குல �ோகமவ 
இருக்கும�. தங்கடை� எங்களிடமிருந்து பிரித்து 



விடுகிறோர். தோங்கள் பிறந்த குலம் தோழ்ந்தது. 
நோடோ�த் தகுதியற்றது என்று தோங்கம� ஒத்துக் 
வெகோள்ளும்படி வெசோல்கிறோர். 

வெபற்ற தோடையப் பிச்டைசக்கோரியோக்கிவிட்டு, �கன்
வெபருநிதி வெபற்று வோழ்ந்தோல் அவடைy 
வெபரிமயோன் என்று மபடைதயும் கூறோமy. 
குடியோyவர் குலத்துக்கு என்y �ோசு? ந�து 
குலத்டைதக் குடைற கூறும் ஏட்டைட நோம் ஏன் 
ஏற்றுக் வெகோள்� மவண்டும், இன்று அவர்கள் 
கோட்டும் ஏட்டின் துடைணவெகோண்டு, நோம் 
நோட்டைட மீட்டிருந்தோல் அதற்கு நோம் 
�திப்பளிக்கலோம். எதிரிகள் நம்டை�த் தோக்கிய 
மபோது அந்த ஏடு மகடய�ோக இல்டைல, வோ�ோக 
இல்டைல, வோடை�யிடும் உடைறயோகக் கூடப்
பலyளிக்க வில்டைலமய! ஏன் அந்த ஏடு 
�கரோஜ்? 

சிவோஜி : சந்திரம�ோகன்! ஆரியர்களின் 
அபிப்பிரோயப்படி நடப்பதோல் நீ இவ்வ�வு 
அதிருப்தி வெகோள்�லோ�ோ? நோனும் முதலிமல 
மகோபித்துக் வெகோண்மடன். ஆyோல் இப்மபோது 



கோக்கப்பட்டரின் மயோசடைy இருதரப்போ ருக்கும் 
திருப்திகர�ோக இருக்கிறது என்மற 
எண்ணுகிமறன். சோஸ்த்திர சம்பிரதோயமும் 
நிடைலக்கும். உன் மபோன்ற உள்� மதோழர்களின் 
அபிலோடைஷயும் நிடைறமவறும். 

ம�ோ : �ரோட்டியத் திலகம� �ன்னிக்க 
மவண்டும். நோன் வெவற்றி வீரன் சிவோஜி ஆவடைத 
விரும்பி வந்மதமy ஒழிய, ஆரிய தோசyோy 
பிறகு அரியோசyம் ஏறும் துர்ப்போக்கிய 
கோட்சிடையக் கோண வரவில்டைல. �கரோஜ் ஆரிய 
சிமரஷ்டர் என்று அர்ச்சிக்கிறீர், ஒரு ஆற்றலற்ற 
கூட்டத்டைத போர்ட்டோரி மதசத்துப் புரவிகள் 
மீத�ர்ந்து. தகதகவெவனும் கவசம் பூண்டு, 
ப�ப�க்கும் கடகம் ஏந்தி, மபோர்க் குணம் 
படைடத்த �க்கள் இங்குப் புயவெலyக் கி�ம்பிய 
வெபோழுது, கோய்ந்த புல்டைலக் டைகயிமலந்தி திரிந்த 
கூட்டம் என்y வெசய்தது? தோங்கள் யோர்? 
தங்களுடைடய வீர தீரம் எத்தடைகயது? தோங்கள் 
எங்கள் கண்களுக்கு �ரோட்டிய நோட்டிமல 
�ோர்தட்டி நின்று, �கத்தோy மபோரோட்டங்கடை� 
நடத்திய �ோவீரரோக கோட்சியளிக்கிறீர். 



கட்கவெ�டுத்து, புரவி மீமதறி, கோடு �டைல கடந்து 
வெசன்று, கடும் மபோரிட்ட வீரன். ஆyோல் 
அவர்கள் கண்களுக்கு ஒரு சூத்திரரோகத் 
வெதரிகிறீர். கண்ணிலும், கருத்திலும் கடும் விஷம்
இருக்கிறது கோவலோ! �ரோட்டிய �ண்டலத்டைதக் 
க�ண்டல நீர் வெதளித்து அவர்கள் 
உண்டோக்கவில்டைல. �ரோட்டியரின் ரத்தத்டைதச் 
சிந்தி இந்த �ண்டலத்டைதப் வெபற்மறோம். யோக . 
குண்டத்தின் விடை�வல்ல �ரோட்டியம். தியோகத் 
தயிமல மதோன்றிய மதசம். இந்த மவடைலடைய 
மவதம் ஓதும் அவர்கள் வெசய்யவில்டைல. நோம் 
வெசய்மதோம்; நம்டை� நிந்திக்கிறோர்கள், 
சூத்திரர்கள் என்று. அடைத நோம் ஏற்றுக் 
வெகோள்வதோ, �ன்yோ! இது ந�து வீழ்ச்சியின் 
அறிகுறி
என்மபன். 

2. த� : த�பதிகம� ! �ரோட்டிய �ண்டலத்திற்கு 
ஒரு �ன்yன் மதடைவ. �க்களின் விருப்பம் 
�ட்டு�ல்ல, பரத கண்டம் முழுவதும் இமத 
மபச்சோக உள்�து. ஆகமவ நோம் சில்லடைற 
விஷயங்கடை�ப் மபசிக்வெகோண்டு சிக்கடைல 



வ�ர்த்துக் வெகோள்வது நல்லதல்ல. கோகப் 
பட்டடைர வரவடைழத்து, அவர் கூறும் சடங்கு 
வெசய்து, ந�து தடைலவடைர முடிசூட்டிக் வெகோள்�ச் 
வெசய்வமத முடைற. 

ம�ோ : த�பதிகம�! மிக மிக சோ�ோன்யக் 
குடியிமல பிறந்த சிவோஜி. ஒரு வெபரிய அரடைச, 
�ரோட்டிய சோம்ரோஜ் யத்டைதத் தன் மதோள் 
வலிடை�யோல் கண்டோர். அவரது மின்னும் வோள் 
ஒளி வீசோத இடமில்டைல . அவருடைடய 
படைடயின் பரணி மகட்கோத நோளில்டைல. 
அவருடைடய கண்மணோட்டம் 
அடிடை�த்தyத்டைதப் மபோக்கிற்று கோடுகளிமல 
கூடோரங்கள், �டைலகளிமல மகோட்டைடகள், 
குடைககளிமல போசடைறகள். யோரோல் ஏற்பட்டy? 
ந�து இyத்தின் பங்கத்டைதப் மபோக்கிய 
சிங்கத்தோல், அந்தச் சிங்கம் சிலந்திக் கூட்டிமல 
பக்குவதோ? ஈட்டிக்கு �ோர்பு கோட்டுகின்ற 
இடைணயில்லோ வீரன், உலர்ந்த சருகு கண்டு 
உடல் துடிக்க நிற்பதோ? �ோர்பு வோள் வடுவுடன் 
வி�ங்க, �ரோட்டியத்திமல �ண்மணோடு குருதி 
கலந்து குடைழய, �ரோட்டியக் குடும்பங்களிமல 



தோய்�ோர்கள் மகோவெவyக் கதற, மபோரிட்டு 
நிறுவியது �ரோட்டிய சோம்ரோஜ்யம். �டைல, கோடு, 
நதி, படைட எதுவும் தடுக்கவில்டைல சிவோஜிடைய! 
ஆyோல் ஆரியர்கள் தடுக்கின்றyர். எவ்வ�வு 
விசித்திரம். மவதடைy தரும் விசித்திரம். 
கூண்டிமல சிக்கிய புலி, தூண்டிலிமல சிக்கிய 
மீன், வடைலயிமல வீழ்ந்த �ோன், 
வர்ணோஸ்ர�த்திமல வீழ்ந்த வீரன் - இந்த 
மவதடைy தரும் கோட்சிடையயோ நோன் 
கோணமவண்டும்? ஐமயோ, �ரோட்டியம�! உன் 
நிடைல இப்படியோ குடைலய மவண்டும்? ஒரு சிறு 
கூட்டத்திடம் சிக்கிச் சீரழிகிறோமய.

சிவோ : �க்களின் �yப்மபோக்டைகக் கவனிக்க 
மவண்டோ�ோ? 

ம�ோ: �க்களின் �yம்! தோங்கள் வீர�ோகக் 
கி�ம்புவதற்கு முன்பு �க்களின் �yம் இனி 
என்வெறன்றும் நோட்டிற்கு விடுதடைல கிடைடயோது; 
விடுதடைல வெபற முடியோது என்றுதோன் எண்ணிக் 
வெகோண்டிருந்தyர். மபோரிடக் கி�ம்பிய நீர், 
புதுடை�டையக் கண்டீர். மகோடைழயும் வீரyோyோன் ;



மகோட்டைடகள் தூ�ோயிy; வெகோட்டிமyோம் 
வெவற்றி முரசு, பறக்கிறது, சுதந்திரக் வெகோடி 
வெகோடி.

சிவோ : ம�ோகyோ! கோகப் பட்டரின் மயோசடைyடைய
�றுத்தோல், என்y மநரிடும் என்படைத எண்ணிப் 
போர்க்கோ�மல மபசுகிறோய் . 

ம�ோ : என்y மநரிடும்? கோகப்பட்டர் த�து ரத, 
க2, துரக பதோதிகளுடன் �ரோட்டியத்தின் மீது 
படைடவெயடுத்து விடுவோர். நோம் அவரது அசகோய 
சூரர்க�ோல் மதோற்கடிக்கப் பட்டு விடுமவோம்! 
அதுவோ சத்திரபதி தங்கள் சிந்டைத 
கலங்குவதற்குக் கோரணம்? 

சிவோ : ம�ோகன்! நீ என்டைyக் மகலி வெசய்கிறோய்! 
நோன் வெநடுமநர�ோக உyது மபசுக்கு இட�ளித்து 
வந்மதன். இனி வோதிடப் மபோவதில்டைல. நோன் 
கோகப்பட்டடைர வரவடைழப்பவெதன்று தீர்�ோனித்து
விட்மடன். தீர மயோசித்துத்தோன் இந்த முடிவுக்கு 
வந்மதன். இனி நீ மபோகலோம்; கோகப்பட்டடைர 
வரவடைழக்க ஏற்போடுகள் தயோரோகட்டும்.



(ம�ோகன் தடைல குனிந்து நிற்கிறோன். சடைப 
கடைலகிறது. ம�ோகன் மபோகிறோன். சிவோஜி 
உலவியப்படி)
சந்திரம�ோகன் கூறுவது அவ்வ�வும் 
உண்டை�தோன்! 
(மகோட்டைடகடை�ப் போர்த்து)
அமதோ மதோர்ணோ, அந்தக் மகோட்டைடடையப் பிடிக்க
நடந்த பயங்கரச் சண்டைடடைய நிடைyத்துக் 
வெகோண்டோல், ஆபத்டைதத் துரும்போக எண்ணிய 
சிவோஜியின் நிடைலடை�டைய இன்டைறய 
நிடைலயுடன் ஒப்பிட்டுப் போர்த்தோல்.....? எyக்மக 
வெவட்க�ோகத்தோன் இருக்கிறது. சத்திரபதி இந்தக் 
கணவோயின் பக்கம் மபோகக்கூடோது. ஏன்? 
எதிரியின் படைட பலம் அதிகம். மகோடைழகள் 
விலகட்டும், வீரர்கள் பின் வெதோடரட்டும். 
வெகோட்டு முரசு என்று உத்தரவிட்டுப் போய்ந்து 
வெசன்று வெவற்றி வெபற்ற புரந்தர். எதிரிமய 
ஆச்சரியம் அடைடயும்படியோy அபோர வீரத்துடன்
வெவற்றி வெபற்ற ரோ2கிரி, �ரோட்டிய கீர்த்தியின் 
உடைறவிடம் மபோலுள்� கல்யோண்...



மகோட்டைடகள் வெவற்றியின் சின்yங்கள் : 
வீரத்தின் அறிகுறிகள்; அந்த சிவோஜியோ நோன்? 
அஞ்சோ வெநஞ்சன் எங்மக? பஞ்டைசயிடம் 
பணியப்மபோகும் நோன் எங்மக ? ஒழிந்தது. அந்த 
சிவோஜி �ங்கிவிட்டோன். எதற்கும் அடிபணியும் 
சிவோஜி உலோவுகிறோன். மதோர்ணோ! புரந்தர்! 
ரோ2கிரி! என் கண்முன் இருக்க மவண்டோம்.

(மகோட்டைடகடை� உடைடத்து ) 
சிதறுகின்றy சிறுசிறு துண்டுக�ோக. வீரத்தின் 
சின்yங்கள். என் �yக்மகோட்டைட வெபோடிப் 
வெபோடியோகிறது. 

(வெ��y�ோக உலவிவிட்டு)
சந்திரம�ோகோ! நீ எல்லோம் அறிந்திருக்கிறோய் 
வெவட்டு ஒன்று; துண்டு இரண்டோகப் மபோகிறோய்;
வீரன். ஆyோல் என் நிடைலடைய �ட்டும் 
உணரவில்டைல. ஒரு விyோடியில் கோகப் பட்டர் 
மவண்டோம், �குடோபிமஷகம் இன்று 
நடக்குவெ�ன்று உத்தரவு பிறப்பித்து விடலோம். 
�ரோட்டியம் �றுக்கோது. ஆyோல் �றுகணம் 
முதல் என்y நடைடவெபறும்? இந்த 



�ண்டலத்திலும், மவறு பல �ண்டலங்களிலும் 
ஆஸ்ர�வோசிகள் ஆரம்பிப்போர் த�து 
பிரச்சோரத்டைத.

'�ரோட்டிய �ண்டலோதிபதி சோஸ்திர விமரோதி! 
சம்பிரதோய டைவரி! சyோதyத்டைதக் வெகடுத்தவன்! 
அவனுடைடய ரோஜ்யம் போவ பூமி!'என்று கூறுவர்.

அவர்கள் பூமதவர்கள்! �க்கள் அப்படித்தோமy 
எண்ணுகிறோர்கள். அந்த �க்கள் பிறகு �ரோட்டிய 
�ண்டலத்டைத உள்ளிருந்து வெகடுத்துவிடுவர். 
நோன் இன்று பட்டோச்சோரிக்குப் பணியோவிட்டோல்,
அந்தப் போதகர்கள் போ�ரடைர நோடை� என் மீது 
ஏவிவிடுவர். �ரோட்டியடைyக் வெகோண்மட 
�ரோட்டியடைy அழிப்பர். பரத கண்டம் 
முழுவதும் 'சிவோஜி நீச்சன், சோஸ்திர 
சம்�தமில்லோது ரோஜ்யம் ஸ்தோபித்தோன். 
அவனுக்குச் சர்வ நோசம் சம்பவிக்கும். - இ�யம் 
முதல் கு�ரி வடைர எyக்கு எதிர்ப்பு, ஏ�yம் 
கி�ம்பும். என்y வெசய்மவன்? �ரோட்டியத்டைத 
அவர்கள் சும்�ோ விட �ோட்டோர்கம�. ஒருபுறம் 
வெவளிநோட்டோர் எதிர்ப்பு ; மவவெறோரு புறம் மவறு



மவந்தர்களின் எதிர்ப்பு! �ரோட்டியத்திமலமய 
எதிர்ப்பு. எத்தடைy கடைணகடை�த்தோன் �ரோட்டிய
�ோதோ தோங்குவோள். ம�ோகன் நோன் பணிந்துதோன் 
ஆகமவண்டும்; வீழ்ச்சிக்குத் தோன்! ஆyோல் 
மவறு வழியில்டைல; மவறு வடைகயில்டைல.
----------



கோட்சி - 22

இடம் : ஆஸ்ர�ம் 
உறுப்பிyர்கள் : கோகப்பட்டர், ரங்கு பட்டர். 

கோகப் : கோடு, ம�டு என்று போரோ�ல் க�த்திமல 
நின்று மபோரிட்டோன். ஆyோல் ந�து கோலடியில் 
வீழ்ந்தோல் தோன் ரோஜ்யம் அவனுக்கு ரங்கு 
என்yடோ வெசோல்மற இப்மபோ? 

ரங்கு : வெசோல்றதோ? ஆyந்தத் 
தோண்டவ�ோடலோ�ோன்னு - மதோன்றது, 
குருமதவோ. நிடைyக்க நிடைyக்க மநக்கு 
ஆச்சர்ய�ோய் இருக்கு. புyோ எங்மக இருக்கு ? 
கோசி எங்மக இருக்கு? �ண்டலம் அங்மக 
இருக்கு. ஆyோ அடைத ... 

கோகப் : பரிசுத்த�ோக்க இங்மக நம்மிடமிருக்கும் 
க�ண்டல தீர்த்தம் மதடைவப்படுகிறது. 

ரங்கு : ஆச்சர்ய�ோ இருக்கு ஸ்வோமி! 



கோகப் : ஆரிய மயோகத்தின் அற்புத சக்திடையப் 
போரடோ அசமட 

ரங்கு : ரோஜ்யம் சம்போதிக்க அவன் பட்டபோடு 
எவ்வ�வு? வெகோட்டிய ரத்தம் எவ்வ�வு? 

கோகப் : �ோவீரன்! �ரோட்டியத்டைதப் பிடைழக்க 
டைவத்த வீரன் என்று �ண்டலவெ�ல்லோம் 
புகழ்கிறதோம் அவடைy . அவன், அசட்டு ரங்கு 
அந்த வெவற்றி வீரன் இந்த மவதிய குலத்தினிடம் 
தஞ்சம் புகுந்தோக மவண்டி வருகிறது. வெதரிந்து 
வெகோள்�டோ வெதளிவற்றவமy.

ரங்கு : ஆ�ோம் ஸ்வோமி! அவன் வீரோதி வீரyோகத் 
தோன் இருக்கிறோன். என்றோலும் அவடைy 
நம்முடைடய ஆரிய மசோதறோள் எதிர்க்கிறோம�, 
வெதரியு�ோ! 

கோகப் : ஏண்டோ டைதரியம் வரோது? டைபத்தியம�! 
எவ்வ�வு வெபரிய வீரோதி வீரyோக இருந்தோலும், 
சிவோஜியோகட்டும், மவமற எந்த ஜீயோகட்டும் 



�னிதன்தோமy? நோம் பூமதவோடோ பூமதவோ! 
�னிதர்களுக்கு ம�ம்பட்டோ . அதுதோமy 
சோஸ்திரம். அந்த சோஸ்திர பலம் இருக்கும் மபோது 
எப்படிப்பட்ட சூரோதி சூரடைyயும் ஏன் நோம்
எதிர்க்க முடியோது? 

ரங்கு : சூட்ச� பலம் இருக்கு ஸ்வோமி நம்மிடம். 

கோகப் : சந்மதகவெ�ன்y? நோல்வடைகச் மசடைyகள் 
உண்டு, அவனிடம், சிவோஜியிடம் ; நம்மிடம் 
நோலு மவதங்கள். அஸ்திர சோஸ்திரம் அவனிடம் ;
ஆக� சோஸ்திரம் நம்மிடம் . வோள் ஏந்துகிறோன் 
அவன்! கூர்டை�யோy வோள்; மகவலம் 
புல்டைலத்தோன் ஏந்துகிமறோம் நோம். உலர்ந்து 
மபோy புல்லடோ, புல். ஆyோல் போரடோ �ண்டூ ! 
புல் ஏந்தியின் ஆசி கிடைடத்தோல்தோன் அவன் 
பூபதி ஆக முடியும். பூகரரிடம் 
ஒடைலயனுப்பிமyன் முதலில்,
சம்�தம் தர முடியோது பட்டோபிமஷகத்திற்கு 
என்று. 

ரங்கு : ஆ�ோம் நோனும் கூட வெகோஞ்சம் 



பயந்துதோன் மபோமyன். உம்முடைடய சம்�தம் 
கிடைடக்கப் மபோyோ என் தடைலயிமல கிரீடம் 
ஏறோ�லோ மபோகும்னு மகோப�ோகப் மபசிவிட்டு, 
எங்மக அவர் �குடோபிமஷகம் 
வெசய்துண்டுடறோம�ோன்னு நிடைyச்மசன். 

கோகப் : முடியு�ோ? அப்படி அவர் துணிஞ்சி 
வெசய்றதுன்னு ஆரம்பிச்சோ நம்� படைடகள் சும்�ோ 
இருக்கு�ோ? ஏண்டோ, மபந்தப் மபந்த 
விழிக்கிமற? ந�க்கு ஏது �ரோட்டியத்தில் 
படைடயின்னு விழிக்கிறியோ? படைடன்yோ நோன் 
நம்� ஆரியச் மசோதரோடை�ச் வெசோல்மறண்டோ. 
அவோ சும்�ோ விட்டு விடுவோம�ோ? போவி நீசன் 
சண்டோ�ன் அப்படி இப்படின்னு கூச்சடைலக் 
கி�ப்பிyோன்yோ, பரத கண்டம� பயத்தோமல 
கிடுகிடுண்ணு ஆடும்டோ ஆடும் ! 

ரங்கு : அதyோமலதோன் �றுபடியும் தூதுவடைy 
அனுப்பிyோ உம்மிடம்.

கோகப் : நோனும் இதற்குள் வெகோஞ்சம் தீர்க்க�ோ 
மயோசித்துப் போர்த்மதன். இந்தப் 



பட்டோபிமஷகத்திற்குச் சம்�தம் தந்து, கூட 
இருந்து கோரியத்டைதச் வெசய்தோ விமஷச�ோy 
பலன் இருக்கு. பரத கண்டம் முழுவதும் நம்� 
கீர்த்தி பரவும். அது சோதோரணம். நம்�வர் எங்மக 
இருந்தோலும் தடைல நிமிர்ந்து 
நடப்போம�ோண்மணோ ? �திப்பு எவ்வ�வு 
அதிக�ோகும். அடைதக் கணக்கிட்டுப் 
போர்த்ததோமல தோன் நோனும் சரி! 
பட்டோபிமஷகத்துக்குச் சம்�திக்கிமறன்னு புதிய 
தூதுவன் நீமலோஜியிடம் வெசோல்லி 
அனுப்பிமyன். வெதரிகிறதோ? 

ரங்கு : வெதரிகிறது ஸ்வோமி வெதரிகிறது. ஆyோல் 
திகிலும் பிறக்கிறது. 

கோகப் : திகிலோ? ஏண்டோ �ண்டு, ஏண்டோ திகில் ?

ரங்கு : இந்தச் சூட்ச�ம் அவோளுக்கும் 
வெதரிந்துவிடு�ோyோல், நம்� கதி என்yங்கிற 
திகில்தோன். கோகப் : வீண் பயம்டோ உyக்கு ந�து 
புரோண, இதிகோசோதிகடை� , நீ 
சோ�ோன்ய�ோyடைவன்னு எண்ணிண்டிருக்மக. 



மட ரங்கு அடைவகளுக்கு ஜீவன் உள்� �ட்டும், 
நோம் என்y வெசோன்yோலும் இவர் மகட்போ என்y 
வெசய்தோலும் தகும். மட, ரங்கு வெசோன்yோ உடமy 
கோதிமல மகட்கப் பிடிக்கோத, சகிக்க முடியோத 
விஷயங்கன்னு சில உண்மடோ , இல்டைலமயோ. 

ரங்கு : சிலவோ? பல உண்டு ஸ்வோமி! 

கோகப் : உதோரண�ோக... பஞ்ச�ோ போதகம் 
இருக்கு. 

ரங்கு : ஆ�ோம்! வெகோடைல, க�வு, கட்குடி, 
சூதோட்டம்.

கோகப் : ஆ�ோண்டோ என்yடோ மநக்குப் போடம் 
வெசோல்ல ஆரம்பிக்கிமற? இடைவகடை�க் 
மகட்டோமல பதறுவோ. பழிப்போ, 
இகழுவோம�ோண்மணோ ? 

ரங்கு : ஆ�ோம் நம்� சோஸ்திரோதிகளும் பஞ்ச�ோ 
போதகங்கள் கூடோதுண்ணுதோன் வெசோல்லிண்டு 
வர்றது. 



கோகப் : சோஸ்திரங்கள் வெசோல்லுகின்றy. 
சோ�ோன்யருக்கும் வெதரியும். ஆyோ மட, ரங்கு குரு 
பத்தினிடையக் வெகடுத்த சந்திரன். ரிஷி 
பத்தினிடையக் வெகடுத்த இந்திரன், விருந் டைதடையத்
மதடிக் வெகோடுத்த விஷ்ணு, சப்த ரிஷிகளின் 
பத்தினி�ோர் மீது ம�ோகம் வெகோண்ட அக்கினி, 
�கடை� �டைyவியோக்கிக் வெகோண்ட பிரம்�ோ, 
தோரகோ வyத்து ரிஷிப் பத்தினிகடை�க் வெகோடுத்த 
சிவன் - இப்படித் மதவர் மூவடைரப் பற்றிக் 
கூறப்பட்டிருக் மகல்மலோ – பஞ்ச�ோ 
பதோகத்திமல மலசோyடைவக�ோ இடைவ? 

ரங்கு : ஆ�ோம், ஸ்வோமி! சில ச�யம் மநக்கு 
வெநச�ோகச் வெசோல்மறன். அடைதவெயல்லோம் 
வெநடைyச்சுண்டோ, சகிக்க முடியறதில்மல. 
நோக்டைகப் பிடுங்கிண்டு சோகலோ�ோன்னு
மதோன்றது. 

கோகப் : உyக்குத் மதோன்றதுடோ அப்படி. ஆyோ 
�கோ 2yங்க என்y வெசோல்றோ? ஏதோவது 
படைதக்கிறோ�ோ? பதற்றோ�ோ? மசச்மசோ 



இப்படிப்பட்ட பஞ்ச�ோ போதகம் வெசய்ததோகவோ 
பகவோடைyப் பத்திy மசதிகள் இருப்பதுண்ணு 
மகக்கறோ�ோ? வெகோஞ்ச�ோவது கூசறோ�ோ? 

ரங்கு : இல்டைலமய ஸ்வோமி அதுதோமy 
ஆச்சர்ய�ோ இருக்கு. 

கோகப் : எப்படிடோ அவோ பதற முடியும்? 
பகவோனுடைடய லீலோ விமநோதங்கள்ணு 
இடைவகடை�ப் பத்தி புரோணம் வெசோல்றது . 
புரோணங்கடை� சிரவணம் வெசய்தோமல மபோற 
கதிக்கு நல்லதுண்ணோ சோஸ்திரம் வெசோல்றது. 
அப்படி இருக்கும் மபோது எப்படிடோ �கோ2yங்க
இடைவகடை� ஏற்றுக் வெகோள்�ோ�லிருப்போ? 
போர்த்தோமயோ ந�து புரோணோதிகளுக்கு உள்� 
சக்திடைய. பஞ்ச�ோ போதகம் ததும்பும்டோ 
கடைதகளிமல ஆyோ அடைவகடை�ப் 
பஞ்சோமிர்த�ோ எண்ணிப் பருகுறோம�ோண்மணோ 
�கோ2yங்க? போர்க்கிறோமயோண்மணோ . 

ரங்கு : ஆ�ோம் ஸ்வோமி! 



கோகப் : அப்படி இருக்க, நம்� புரோணம், இதிகோச 
சோஸ்திரம் இடைவகவெ�ல்லோம் இப்படி இருக்கும் 
மபோது �ரோட்டிய �ண்டலத்துக்கு �கோரோ2yோக 
சிவோஜி நம்முடைடய சம்�தம் மகட்கோ�ல் 
இருப்போமyோ? ஒவ்வெவோரு மகோட்டைடடையப் 
பிடிக்கிற மபோதும் வெகோக்கரிச்சிருப்போ வெ2யவிஜீ 
பவ என்று. ஊர்கடை�ப் பிடிக்கும் மபோது 
உற்சவம் நடத்தி இருப்போ. அந்தக் களிப்பினிமல 
க�த்திமல பிண�ோy �கடைyக் கூட தந்டைத 
�றந்திருப்போன். ரத்தத்டைத ஆறுமபோல் 
ஓடவிட்டு, பிணங்கடை� �டைல �டைலயோகப் 
மபோட்டு வெவற்றி முரசு வெகோட்டியிருப்போர் சங்கம்
ஊதியிருப்போ, வெ2யம் வெ2யம்ணு. அந்தப் 
வெபரிய சோம்ரோஜ்யத்டைத ரங்கு, உன் குரு, படைட 
எடுக்கோ�மல, இருந்த இடத்திலிருந்மத 
வெ2யித்து விடுகிறடைதப் போருடோ. இது தோyடோ 
�ண்டு
ஆரிய மயோகம். 

ரங்கு : இந்த அண்ட சரோசரங்களிமல இதற்கு ஈடு 
கிடைடயோது குருமதவோ. 



கோகப் : ஒரு வெபரிய சோம்ரோஜ்யோதிபதிடைய நோன் 
விரும்பிyோல் பூபதியோக்க முடியும். எyக்கு 
இஷ்டமில்மலன்yோ அவடைyமய போபியோக்க 
முடியும். நீ. இந்த ஆரிய வோழ்டைவ அற்பவெ�ன்று 
கருதி ரோ2மயோகம் மகட்ட்டோ மயோடோ 
ரோ2மயோகம் எத்தடைy ரோ2ோக்கள் மவண்டு�டோ, 
உyக்குப் பணிவிடைட வெசய்யோ? புறப்படு ரங்கு, 
�ரோட்டி யத்தின் மீது படைடவெயடுப்மபோம். கட்டு 
மூட்டைடடைய வெகோட்டு முரடைச ; ஒம´ோ இங்மக 
இல்டைலயோ? அது சரி வோ அங்மக மபோய் அவன் 
அரண்�டைyயிமலமய உள்� முரடைசமய 
வெகோட்டுமவோம். நம்� வெ2யத்டைதத் வெதரிவிக்க 
நோம் சிர�ப்பட்டுக் வெகோட்டுவோமyன். 
அவர்கடை�மய விட்டுக் வெகோட்டச் வெசய்மவோம் 
புறப்படு. 
----------- 



கோட்சி - 23

இடம் : வீதி
உறுப்பிyர்கள் : சிட்னீஸ், வீரர்கள் 

சிட்னீஸ் : வீரர்கம�! கோசிவோசி கோகப்பட்டருக்கு 
அம�ோக�ோy வரமவற்பு நடத்த மவண்டும், 
திருவிழோ மபோல் இருக்க மவண்டும்; எங்கு 
போர்த்தோலும் �கர மதோரணங்கள். வெகோடிகள் 
அடைசந்தோடியபடி இருக்க மவண்டும் அவடைர 
வரமவற்பு வெசய்வடைதப் மபோல
ஆலயங்களில் எல்லோம் பூடைச! சத்திரம், 
சோவடிகளில்வெலல்லோம் ச�ோரோதடைy நடத்த 
மவண்டும். 

1. வீர : மதமவந்திர பட்டணம் மபோல சிங்கோரித்து
டைவத்திருக்கிமறோம் நகரத்டைத .

சிட் : கோகப்பட்டரின் வரமவற்பு டைவபவத்திமல 
சங்கீத வித்வோன்கள் இருக்க மவண்டும். 
கவிவோணர்கள் - இயற்றும் புதிய கவிடைதகடை� 



அவர்கள் இனிய இடைசயுடன் மசர்த்துப் போட 
மவண்டும். 

2. சீர : குடைறவில்லோதபடி ஏற்போடு 
வெசய்துவிடுகிமறோம். 

சிட்: முக்கிய�ோy விஷயம். பிரோ�ணர்களிடம் 
மிகவும் பயபக்தி விசுவோசத்துடன் �க்கள் 
நடந்துக் வெகோள்� மவண்டும். அவர்கள் �yம் 
மகோணும்படி யோரும் நடந்து வெகோள்�க் கூடோது. 
வருகிறவன் கோகப்பட்டர். ஆரியகுலத்தடைலவர் 
ஆகமவ ஆரியர்களிடம் தனியோy அக்கடைர 
அவருக்கு இருக்கும். அடைத அறிந்து நடந்த
வெகோள்� மவண்டும் 

1. வீர : ஆகட்டும் எங்க�ோல் ஒரு தகரோறும் 
வரோது. 

சிட : கோகபட்டரின் �yம் �கிழ மவண்டும். 
�குடோபிமஷகம் நடைடவெபற்று �ோவீரன் சிவோஜி 
�கோரோ2yோyோல்தோன் �ரோட்டியமும் �கிழும் 
பரதகண்டமும் பூரிப்படைடயும். ஆகமவ இந்த 



வரமவற்டைறப் வெபோருத்திருக்கிறது. 
�ரோட்டியத்தின் எதிர்கோல வோழ்வு. இடைதயறிந்து 
கோரியங்கடை�க் கவனியுங்கள். மபோய்வோருங்கள்.
---------------
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இடம் : வீதி 
உறுப்பிyர்கள் : கோகப்பட்டர், ரங்குப் பட்டர், 
வீரர்கள். மகசவப்பட்டர், போலச்சந்திரப் பட்டர் 
வோத்திய மகோஷ்டி 

(மகசவப்பட்டரும், போலச்சந்திரப்பட்டரும் எதிர் 
வெகோண்டு அடைழக்கின்றyர். சீடர்கள் சோ�ரம் 
வீசுகின்றyர்)

கோசி வோசி கோகப்பட்டருக்கு ம2! குரு �கோரோ2ன்
குணசீலன் கோகப்பட்டிருக்கு ம2 சகல சோஸ்திர 
விற்பன்yர், மவத விற்பன்yர், மவதியகுல 
மவந்தர் கோகப்பட்டருக்கு ம2!' என்ற மகோஷம். 

த�பதிகள் �ோடைல �ரியோடைதயுடன் 
வருகின்றyர். �ோடைலகளிமல ரங்குப் பட்டர் 
கங்கோ தீர்த்தம் வெதளித்து, பிறகு? பிறகு ஏற்றுக் 
வெகோள்கிறோர். த�பதிகள் பல்லக்கு அருமக 
வெசன்று வீழ்ந்து பணிகிறோர்கள். ரங்கு அவர்கடை�



விலக்கிச் வெசல்கிறோர். த�பதிகள் பயபக்தியுடன் 
பின்yோல் வெசல்லுகிறோர்கள். மீண்டும் மகோஷம் - 
ஊர்வலம் வெசல்லுகிறது. ஊர்வலத்தின் 
கடைடசியிமல பதிகள் வெசல்கின்றyர்.
--------------- 



கோட்சி - 25

இடம் : தர்போர்
உறுப்பிyர்கள் : கோகப்பட்டர், ரங்கு, பட்டர்கள், :
த�பதிகள், வீரர்கள், சிவோஜி,
ம�ோமரோபந்த், சிட்னீஸ் 

(த�பதியிடம் ) 
கோகப் : நோம் ந�து சீடருடன் மபச மவண்டும். 
நீங்கள் மபோய் வெவளிமய இருக்கலோம்; பிறகு 
அடைழப்மபோம்.
(த�பதி வெசன்ற பிறகு) 
ரங்கு : இப்ப என்y வெசோல்மற! ந�க்கு நடக்கும் 
இந்த ரோம2ோபசோரத்டைதப் போர். ந�து போதத்திமல 
வீழ்ந்து வணங்கிyவோ ஒவ்வெவோருவனும் 
சோ�ோன்யனில்டைல. அசகோய சூரர்கள். 
யுத்தத்திமல வெ2ய வீரோ�ோ இருப்பவர். 
அவோளுடைடய அதிகோரமும் கீர்த்தியும் 
அம�ோகம். ஆyோல் ந�து அடி பணிந்தோர் 
போர்த்தோயல்லவோ? 



ரங்கு : மதவ மதவடைyத் வெதோழும் பக்தடைyப் 
மபோல் அல்லவோ ஸ்வோமி அவர்கள் நடந்து 
வெகோண்டோர்கள் !

கோகப் : இதில் என்yடோ ஆச்சரியம்? நோம் யோர். 
பூமதவோ! அவர்கள் சூத்திரர்கள். �னுவின் 
வோக்கியப்படி ந�க்குச் மசடைவ வெசய்யமவ 
பூமலோகத்தில் பிறந்தவர். 

ரங்கு : �னு ந�க்கோகச் வெசய்திருக்கும் ஏற்போடு 
�கோ �கத்துவம் வோய்ந்தது. 

கோகப் : சந்மதகவெ�ன்y. சரி இனி இந்தப் 
பிரோயச்சித்தக் கோரியப்படி இரண்டு முக்கிய 
விஷயங்கள் பூர்த்தியோக மவண்டும். 

ரங்கு : அடைவகள்? 

கோகப் : ஒன்று வீரோதி வீரyோyோலும் 
விற்பன்yருக்கு அடங்கிமய தீர மவண்டும் என்ற
வெகோள்டைகடைய நிடைல நோட்ட மவண்டும். சிவோஜி 
என்னிடம் ஆசி வெபற்று, அனு�தி வெபற்று, 



அடிபணிந்த பிறமக சிம்�ோசyம் ஏறுவோன். 
ஆகமவ அந்த அபிலோடைஷ சித்தியோகும். 

ரங்கு : �ற்வெறோன்று? 

கோகப் : ந�து ஆரியச் மசோதறோளுக்கு இந்தச் 
ச�யத்திமல கூடு�ோy சகோயம் வெசய்ய 
மவண்டும். 

ரங்கு : எப்படி ஸ்வோமி, அது சோத்திய�ோகும்? 

கோகப் : எப்படி ஆகோ�ல் மபோகிறது போர்ப்மபோம். 
நீ மபோய் வெவளிமய இரு. அந்தத் த�பதிடைய 
வரச்வெசோல் (ரங்கு மபோகிறோன்)

(சிவோஜி வரக்கண்டு கோகப்பட்டர்)
அ�ருக! அஞ்சோவெநஞ்சுடைடய ஆரிய மசவோ 
சிம்�ம�,

(சிவோஜி அ�ருகிறோர்)
ந�து கட்டடை�டைய ஏற்றுக் வெகோண்டது கண்டு 
சித்தம் களித்மதோம். ஏவெyனில் அந்தக் 



கட்டடை�டைய மீறிyோல் இம்டை�யில் 
இம்டைசயும், �றுடை�யில் �ோபோவமும் 
சம்பவிக்கும் என்று �ோந்தோதோ திருவோய் 
�லர்ந்தருளி இருக்கிறோர். 

சிவோ : ஆரியவர்த்தyோ! என் பட்டோபிமஷக 
சம்பந்த�ோக ஆட்மசபடைy கி�ம்பிய மபோது 
கி�ம்பிய புயல் இன்னும் அடங்கவில்டைல. 

கோகப் : புயலோ? சyோதy சத்கோரியத்டைத 
எதிர்த்திட எந்தச் சண்ட�ோருதத்தோலும் ஆகோமத. 

சிவோ : தோங்கள் அறிய�ோட்டீர்கள். அந்தப் 
புயலின் மவகத்டைத சூத்திரருக்கு நோடோ� ஏன் 
உரிடை�யில்டைல ? சோஸ்திரம் தடுப்பது ஏன் என்று
மகட்கிறன்றyர். என்மyோடு
மதோம�ோடு மதோள் நின்று மபோரிட்ட வீரர்கள். 

கோகப் : வீரர்கள் மகட்டyரோ? போவம்! அவர்கள் 
வீரர்கள் தோமy? விமவகிகள் அல்ல போர்!

சிவோ : சூத்திரருக்குத் தோழ்நிடைல தோன் தர்� 



சோஸ்திரத் தீர்ப்போ? 

கோகப் : இன்று மநற்று ஏற்பட்டதல்லமவ. இகபர 
சுகம் இரண்டுக்கு �ல்லமவோ சோஸ்திரம். அது 
�னு, பரோசரர், போக்கிய வல்கியர் மபோன்ற ரிஷி 
ஸிமரஷ்டர்களின்
போஷ்யங்கம�ோடு வெ2ோலிக்கின்றy. 

ரங்கு : வி�க்க�ோகக் கூற மவண்டுகிமறன். 
சூத்திரருக்கு ஏன் தோழ்நிடைல? 

கோகப் : (புன்சிரிப்புடன்) குழந்தோய்! நீ 
ஆக�த்தின் அடிச்சுவடைடயும் அறியவில்டைலமய.
சிருஷ்டிகளின் கர்த்தோ பிரம்�மதவன், 
பிரம்�மதவன் பிரபஞ்சத்டைத கிருஷ்டித்தோன். 
அயன் படைடப்பு நோலு 2ோதி. நோன்முகனுடைடய 
முகத்திமல மதோன்றிமயோர் முப்பிரி தரித்த பூசுரர். 
மதோளிமல மதோன்றிமயோர் ³த்திரியர். டைவசியர் 
வெதோடைடயிமல மதோன்றிyர். பிரம்�yனின் 
போதத்தில் மதோன்றிமயோர் சூத்திரர். பிர�குலம் 
மதவ தோதரோகவும், ³த்திரிய குலம் அரச மசடைவ 
வெசய்துக் வெகோண்டும், டைவசிய குலம் 



வெசல்வத்டைதச் மசகரிக்கும் மசடைவ வெசய்துக் 
வெகோண்டும் வோழ மவண்டும். சூத்திர குலம் 
பிரம்� குலத்துக்குத் தோசரோகி மசடைவ வெசய்து 
வரமவண்டும். இது பிரம்�ன் கட்டடை�. 

சிவோ : கோலிமல மதோன்றியதோலோ இந்தக் கடும் 
தண்டடைy? கோடு, ம�டு திருத்திக் கழனியோக்கி 
நோடு வோழ நற்பணி புரியும் எங்களுக்கு? 

கோகப் : தண்டடைy என்று கூறுவது தவறு; தீர்ப்பு!
மதவ கட்டடை�; ஆண்டவன் ஆடைண; மதவ 
சோஸ்திர விதி ; குலதர்�ம் .

சிவோ : நல்ல தர்�ம்! நல்ல கட்டடை� நல்ல 
ஆடைண! 

கோகப் : சிவோஜி என்னிடம் தர்க்கிக்கவோ 
துணிகிறோய்? 

சிவோ : நோன் தர்கிக்கவில்டைல; சந்மதக வி�க்கம் 
மகட்மடன். 



கோகப் : சோஸ்திரத்டைத சந்மதகிப்பமத போவம். 
வெதரியு�ோ உyக்கு? அது மகவலம் நோஸ்திகோளின் 
வெசயல். நோஸ்திகளுக்கு என்y மநரிடும் 
வெதரியு�ோ? வெர�ரவோதி
நரகம் சம்பவிக்கும். 

சிவோ : அது இறந்த பிறகுதோமy? 

கோகப் ஆ�ோம் இங்மகயும் உண்டு இம்டை�. 

சிவோ : நோன் போடுபட்மடன். அதன் பலடைy 
அனுபவிக்க நிடைyப்பது தவறோ? போவ�ோ? அரசு 
அடை�த்மதன், வோள் பலத்தோல் ஆள்வதற்கு 
�ட்டும் ஆரிய பலம் மவண்டு�ோ என்று 
மகட்கின்றyர்.

கோகப் : நீமயதோன் மகம�ன் அதyோல் என்y? 
சிவோஜி வீரன்தோன், மபோர் பல கண்டவன் தோன். 
எதிரியின் �ண்டைடகள் சிதற, �டைலகள் 
அதிரமபோரிட்டவன் தோன். ஆயினும் என்y? 
அவன் பூசுரyல்லமவ. ந�து �தக் 
மகோட்போட்டின் படி ³த்திரியமy �ன்yyோக 



முடியும். சூத்திர சிவோஜி எங்ஙyம் முடிசூட 
முடியும் என்று நோன்
மகட்டதோக நீ மகள். 

ஆட்சிக்கு வருவவெதன்பது அவ்வ�வு 
கடிy�ோyதல்ல. சதிபல் புரிந்து, வோரிசுகடை�ச் 
சிடைதத்துப் பலர் �ன்yரோயிyர். �ன்yடைர 
�யக்கி ஒழித்து, �ந்திரிகள் பலர் முடி சூடிyர். 
�ன்yடைரயும், �ந்திரிடையயும் ரோணுவத்டைதக் 
கோட்டி மிரட்டி, படைடத்தடைலவன் பீடத்தில் 
அ�ர்ந்திருக்கிறோன். 

சிவோ : நோன் சதி வெசய்தல்ல ரோஜ்யம் வெபற்றது. வீர
வெவற்றிகள் வெபற்றிருக்கிமறன். 

கோகப்: நோன் மகள்விப்பட்டிருக்கிமறன். ஆகமவ 
தோன் சூத்திர குலத்தில் பிறந்தோலும் உன்டைy 
³த்திரியyோக்கத் தீர்�ோனித்திருக்கிமறன். 
உyக்குப் வெபருடை� தந்மதன். 

சிவோ : அந்தப் வெபருடை�டைய என் த�பதிகள் 
உணரவில்டைல. 



கோகப் : சிவோஜி நீ ³த்திரியyோக்கப்பட்டோல் 
தோன் பரத கண்டம் முழுவதும் உள்� 
பிரோ�மணோத்த�ர்கள் உன்டைy ஆசீர்வோதம் 
வெசய்வர். அந்த ஆசிர்வத பலம் இல்லோத அரசு 
ஆண்டவyோல் அழிக்கப்பட்டு விடும். இதற்கு 
ஆதோரம் சோஸ்திரம். மூலம் மவதம், மவதம் 
அyோதி கோலத்தது. மதவன் தந்தது. அதன் 
போஷ்யம் கூறும். அருகடைத வெபற்றவமர ஆரியர். 
ஆரியர் மதவர்.

(சிவோஜி உல்லவ ) 
சிவோஜி சோஸ்திரத்தின்படி நடக்கச் சம்�தம் 
இல்லோவிட்டோல் கூறிவிடும். என் கோலத்டைத 
வீணோக்கோமத. எyக்கு மவடைல இருக்கிறது. 

சிவோ : உ�து மயோசடைyடைய ஏற்க �றுத்தோல்?
கோகப் : மயோசடைyயல்ல, கட்டடை� !

சிவோ : சிவோஜிக்கு கட்டடை� பிறப்பிக்கும் 
துணிவு .. !



கோகப் : ஆரியருக்கு உண்டு, அவர்கள் 
பூமதவரோyதோல். 

சிவோ : கட்டடை�டைய �றுக்க முடியும் என்yோல்.

கோகப் : முடியோது. �றுத்தோல் முடி கிடைடயோது. 

சிவோ : முடியோதோ? என்yோல் முடியோதோ? 
கோகப்பட்டமர உற்றுப்போரும், யோர் என்று போரும்
!

கோகப் : வீரோதி வீரன் அதyோல் என்y? நீ 
சோஸ்திரத்துக்குச் சம்�தித்மத ஆகமவண்டும். 

சிவோ : முடியோது என்றோல் என்y வெசய்வீர்? 

கோகப் : நோyோ! என்y வெசய்மவன்? சரி என்று கூறி 
விட்டுப் மபோய்விடுமவன். ஆyோல் முடியோது 
என்று வெசோல்லி வோய்மூடுமுன் வெதய்வத்தின் 
சோபம் உன்டைyத் தீண்டும். 

சிவோ : என்டைy மிரட்டுவது முடியோத கோரியம். 



என் ரோஜ்யத்திமல என் இஷ்டப்படி நடக்க 
எyக்கு உரிடை� உண்டு. 

கோகப் : உண்டை� உதோரண�ோக நீ என்டைyக் 
வெகோன்றுவிடக்கூட அதிகோரம் உண்டு. வெசய்து 
போர். 
சிவோ : கோகப்பட்டமர! சிவோஜியின் சித்தம் 
கலக்கத்டைத அறியோதது. வெகோன்றோல் என்y 
நடந்துவிடும்? 

கோகப் : என்y நடக்கும் என் உயிர் மபோகும். 
ஆyோல் என் பிணம் மவகுமுன் உன் ரோஜ்யம் 
சோம்பலோகும். 

சிவோ : எவ்வ�வு ஆணவம்? கோகப் : யோருக்கு?
(சிவோஜி வெ��y�ோக) 

சிவோ : என்வெyன்y சடங்குகள் 
நடைடவெபறமவண்டும்?

கோகப் : பரத கண்டத்திமல பல போகங்களிலிருந்து
பிரோ�மணோத்த�ர்கடை� வரவடைழத்துச் 



ச�ோரோதடைy நடத்தி தட்சடைண தர மவண்டும். 

சிவோ : சோஸ்திர விதிப்படிதோyோ அதுவும்? 

கோகப் : ஆம் தோyோதி கோரியமூலம் ஆசிர்வோதம் 
வெபற உன் போவத்டைத நீ கழுவிக் வெகோள்� 
மவண்டும். 

சிவோ : போவ�ோ? எyக்கோ? நோன் வஞ்சிக்க 
வில்டைலமய. வெபோய்யyல்லமவ. 
புரட்டyல்லமவ? 

கோகப் : நீ பஞ்ச�ோ போதகத்திமல மிஞ்சியதோம் 
வெகோடைல போதகத்டைதச் வெசய்தவன். 

சிவோ : யோடைர? 

கோகப் : க�த்திமல பலடைர. 

சிவோ : சரி! பிறகு நடக்க மவண்டியடைதக் கூறும். 

கோகப்: ம´ோ�ம், 



சிவோ : விறகு, வெநய். 

கோகப் : �டைல உயரம் விறகு; �டு ஆழம் வெநய். 

சிவோ : பிறகு? 

கோகப் : துலோபோரம் 

சிவோ : துலோபோர�ோ? 

கோகப் : ஆம் உன் எடைடக்கு எடைட 
நவரத்திyங்கள், தங்கம், வெவள்ளி முதலிய 
உமலோகங்கள், பட்டு முதலியy நிறுத்தி தோyம் 
வெசய்ய மவண்டும். 

சிவோ : யோருக்கு? ஏடைழகளுக்கோ? 

கோகப் : இல்டைல ... பிரோ�ணர்களுக்கு. 

சிவோ : �ரோட்டியர் ரோஜ்யம் சம்போதிக்க 
உடைழத்தyர்; பிரோ�ணர்கள் பட்டோபிமஷக 



டைவபவத்திமல உண்டு களிப்பதோ? இது எந்த 
வடைகயோy நியோயம்?

கோகப் : சோ�ோன்யோளுக்கும் வெதரியோத நியோயம் 
இது. இது நியதி. சோஸ்திரம். 

சிவோ : இடைவகளுக்குப் பிறகு? 

கோகப் : பூணூல் தரிக்கப்படும். பூபதி ஆகலோம்.
(ஆட்கடை� அடைழத்து) 

சிவோ : இவர் கட்டடை�ப் படி நடவுங்கள். 

கோகப் : சிவோஜி! நீ இன்மற புறப்பட்டுப் மபோய் 
திவ்ய ம³த்திரங்கடை�த் தரித்து, ஆங்கோங்கு 
அர்ச்சடைyகள் வெசய்துவிட்டு வரமவண்டும். 
அதற்குள் நோன் இங்கு ஆக
மவண்டிய ஆரம்பச் சடங்குகடை�ச் வெசய்து 
டைவக்கிமறன். 

சிவோ : அவ்விதம� வெசய்கிமறன். திவ்ய 
ம³த்திரங்களிமல என்வெyன்y வடைகயோy 



பூடை2கள் வெசய்ய மவண்டும்? 

கோகப் : பூடை2கள் இஷ்டம் மபோல் வெசய்யலோம். 
அந்தந்த திவ்ய ம³த்திரங்களிலும் அனுஷ்டிக்க 
மவண்டிய வெபோதுவோy ஒரு பூடை2 முடைற 
இருக்கிறது. 

சிவோ : என்y ஸ்வோமி அது? 

கோகப் : பிரோ�ணனுக்குத் தோyம் வெசய்வது 
விட்டலன் மகோயிலோyோலும், விநோயகர் 
ஆலய�ோyோலும், மவமலந்தி மகோயிலோyோலும், 
திரிசூல் மகோயிலோyோலும், மகோயிலுள்� 
மூர்த்தியோக இருப்பினும் பிரோ�ணனுக்குத் 
தோyம் தர மவண்டும். மகோயிடைலப் பற்றிய 
வித்தியோசம் போர்க்கோ�ல், 

சிவோ : வெசன்று வருகிமறன். குருஜி... 

கோகப் : மபோய் வோ மபோ மபோ , புண்ணியத்டைதத் 
மதடு
(சிவோஜி மபோகிறோன்) 



(சிவோஜி மபோy பிறகு ரங்கு வருதல்) 
ரங்கு : குருமதவோ! இந்த �ண்டலத்துக்கு முதல் 
அடை�ச்சரோம்! நம்��வரோம். தங்கடை�க் கோண ...

கோகப் : அடைழத்து வோமயண்டோ நம்�வோ 
வருவதற்கு�ோ தடைட? மபோடோ! மபோய் அடைழத்து 
வோ! அப்படிமய அங்கு - மிங்கும் உலவிக் 
வெகோண்டிருக்கும் வோள் தூக்கிகடை�, சந்தடி 
வெசய்யோ�ல் சற்று தூர�ோகமவ இருக்கச் வெசோல்லு.
அவர் ஏமதோ அந்தரங்க�ோy விஷயந்தோன் மபச 
வருவோர். 
(ரங்கு ம�ோமரோபந்த்டைத அடைழத்துவர) 

ம�ோ : ந�ஸ்மத, குருஜீ! ந�ஸ்மத !

கோகப் : வருக பிரத� �ந்திரியோமர! அ�ருக 
இப்படி அருகில், அமட, ரங்கு! போலும் பழமும். 

ம�ோ : மவண்டோம் ஸ்வோமி! நோன் வந்திருப்பது... 

கோகப் : முக்கிய�ோy விஷய�ோகத்தோன் 
இருக்கும் என்று யூகிக்கிமறன். 



ம�ோ : குருமதவோ! இவர்? 

கோகப் : ந�து சீடன்! பர� சீடன் தோரோ��ோகப் 
மபசலோம்.

ம�ோ : தோங்கள் தயவு வெசய்து மகோபியோ�ல் என் 
வோர்த்டைதடையக் மகட்டருள் மவண்டும். 
சிவோஜிடைய ³த்திரியyோக்க , �குடோபிமஷகம் 
வெசய்ய தோங்கள் வந்திருப்பது அவ்வ�வு 
உத்கிருஷ்ட�ோy கோரியம் அல்ல என்பது என் 
அபிப்பிரோயம். 
கோகப் : தீர்க்க ஆமலோசடைyக்குப் பிறமக வரச் 
சம்�தித்மதன். ம�ோமரோ பண்டிதமர ஏன் தோங்கள் 
கலங்கக் கோரணம்? 

ம�ோ : இந்தப் பட்டோபிமஷகம் போவ கோரியம் 
என்று வெசோல்லி இந்த முயற்சிடையப் பல�ோக 
எதிர்த்தவன் நோன். 

கோகப் : அப்படியோ, ஏன் ?



ம�ோ : சோஸ்திர விமரோதம், புது சம்பிரதோயம் 
எதிர்கோல ஆபத்து இந்த ஏற்போடு என்பதோல் 
தோன். தோங்கள் அறிய�ோட்டீர்கள், 
�ரோட்டியத்தில் நடைடவெபற்று வரும் 
வெசயல்கடை�, படைழய ஐதீகங்கடை�ப் 
போழ்படுத்தும் ஓர் பயங்கர முயற்சிடைய சோது 
சன்யோசிகள் என்று வெபயர் டைவத்துக் 
வெகோண்டிருப்பவர்கள் வெசய்து வருகிறோர்கள். 
இப்மபோது 2ோதி ஆச்சோரம், �த ஆச்சோரம் யோவும் 
நோச�ோகும். அவர்கள் எண்ணத்தின்படி கோரியம் 
நடைடவெபற்றோல், தோங்கள் சூத்திர சிவோஜிடைய 
³த்திரிய சிவோஜியோக்கிyோல், அவர்கள் வீசும் 
வடைலயில் நோடு விழுகிறது என்றுதோன் அர்த்தம். 
டைவதீக �ோர்க்கம் �ங்கி �டியும். ஆரிய 
குமலோத்த�ோ! இந்த அக்கிர�த்துக்குத்
தோங்கள் சம்�திக்கலோ�ோ? 

கோகப் : ம�ோமரோ பண்டிதமர என் சிந்தடைyடையக் 
குழப்பி விட்டீமர! நோன் சிவோஜிக்கு முடி 
சூட்டுவதுதோன் ந�து சyோதy �ோர்க்கத்துக்குப் 
புதிய பலம் என்று எண்ணியல்லவோ இதற்குச் 
சம்�தித்மதன். கற்போதித்மதன்.



ம�ோ : வெபோதுப்படைடயோகப் போர்க்கும் மபோது 
தோங்கள் வெசோல்வது சரி. ஆyோல் �ரோட்டியத்தின் 
இன்டைறய நிடைலடைய �ட்டு�ல்ல; 
எதிர்கோலத்டைதயும் பற்றிக் கவனிக்கும்மபோது – 

கோகப் : கவனித்தோக மவண்டும� ம�ோமரோ 
பண்டிதமர! நோம் வெசய்கிற கோரியம் கோலோ 
கோலத்துக்கும் பலன் அளிக்கக் கூடியதோக இருக்க 
மவண்டும�. ஆ�ோம், அவசரக் மகோலத்தில் நோம் 
நடந்துக் வெகோள்�க் கூடோமத. தோங்கள் 
வெசோல்லியிருப்பது புதியமதோர் சிக்கல். நோன் 
எதிர்போரோதது.

ம�ோ : சிவோஜி ரோ2yோகட்டும். அதோவது, ரோ2ோ 
மவடைல போர்க்கட்டும். குருமதவோ! ஆyோல் அது 
அவனுடைடய ஆற்றலுக்குக் கிடைடத்த பரிசோக 
இருக்க மவண்டும். உரிடை�யோக்குவதும், 
தரு��ோக்குவதும், மவத ஆக�ச் சம்�தம் 
தருவதும், சோஸ்திரமுடைறப்படி �குடோபிமஷகம் 
வெசய்விப்பதும் ³த்திரியyோக்குவதும் தோன் 
ஆபத்து என்று கருதுகிமறன். சிவோஜிடையச் 
³த்திரியyோக் கிyோல் குருஜீ, ஒரு புதிய 



பரம்படைரடைய உருவோக்குகிறோர் என்றல்லவோ 
வெபோருள். சிவோஜியின் �கன், மபரன், அவன் 
�கன் இப்படிப் பரம்படைரயோய் ரோ2ோக்கள் 
ஆவர்; ³த்திரியரோவர். 

கோகப் : புரிகிறது, ம�ோமரோ பண்டிதமர! நன்றோகப்
புரிகிறது. இதற்கோகத்தோன் என் சம்�தம் வெபற 
இவ்வ�வு துடித்தyமரோ? தந்திரக்கோரர்கள். 
ம�ோமரோபந்த்! கவடைலப்படோதீர். என் தீர்ப்டைப 
�ோற்றிக் வெகோள்கிமறன். பட்டோபிமஷகத்திற்குச் 
சம்�திக்க �ோட்மடன் என்று கூறிவிடுகிமறன். 

ம�ோ : ஏமதோ எyக்குத் வெதரிந்தடைதக் கூறிமyன். 
³மிக்கணும். �கோ பண்டிதரோy தங்களிடம் 
தர்க்கித்ததோக எண்ணிவிடக்கூடோது. 

கோகப் : ம�ோமரோபந்து ந�க்குள் ஏன் இந்த 
வித்தியோசம்? உபச்சோரம் இருவருக்கும் ஒமர 
அபிலோடைஷ என்று இப்மபோது வெசோல்லுகிமறன். 
எந்தக் கோரியத்டைதச் வெசய்தோலும் அது ஆரிய 
தர்�த்துக்கு லோபகர�ோyதோ குலதர்�த்துக்கு 
ஏற்றதோ என்படைதக் கவனித்துதோன் வெசய்மவன். 



வெசய்மவன். 

ம�ோ : அதிவெலன்y சந்மதகம்? ஆரிய தர்� 
ரட்சகரோகிய தங்களுக்குத் வெதரியோததும் 
உண்மடோ . நோன். கோகப் மபோய் வோரும் 
சிவோஜிக்குப் பட்டமில்டைல. மபோய்வோரும். 

ம�ோ : எப்படிச் வெசய்தோல் யுத்தம் என்று 
தங்களுக்குத் மதோன்றுகிறமதோ அவ்விதம் 
வெசய்யுங்கள் ஸ்வோமி. நோன் வருகிமறன்.

(ம�ோமரோ மபோகிறோர்)
ரங்கு : என்y ஸ்வோமி இது கிணறு வெவட்ட 
புதுப்புது பூதங்க�ோகக் கி�ம்பிண்மட வர்றமத . 
சிவோஜிக்குப் பட்டோபிமஷகம் கூடோதுன்னு 
இந்தப் பண்டிதர் வெசோல்றோர். சிவோஜியிடம�ோ 
மபசி வோதோடி ஒரு முடிவுக்கு வந்தோச்சு. ஊர் 
பூரோவும் அ�ர்க்க�ப்படறது, �குடோபிமஷக 
டைவபவ விஷய�ோ! 

கோகப் : அதyோமல நம் தடைலயிமலமய நோம் 
�ண்டைண வோரிப் மபோட்டுக் வெகோள்வதோ? 



ம�ோமரோ பண்டிதர் வெசோன்yடைதத் தள்ளிவிட 
முடியு�ோ? 

ரங்கு : அப்படியோyோ சிவோஜிக்கும், சிட்னீசுக்கும்
வெகோடுத்த வோக்கு? 

கோகப் : மவதவோக்கு மிஞ்சியோடோ இவெதல்லோம். 
ம�ோமரோ பண்டிதர் வெசோல்றோர் பட்டம் 
கூடோதுண்ணு. தகுந்த கோரணமும் கோட்டறோர். 

ரங்கு : விபரீத�ோகிப் மபோகும் ஸ்வோமி 
இப்மபோது நோம் �ோத்திப் மபசிyோ. 

கோகப் : விபரீதமும் ஆகோது; விyோசமும் மநரோது; 
தீர்க்க�ோக மயோசிக்க மவண்டும்.

ரங்கு : ஆ�ோம் ஸ்வோமி நம்�வர் வெசோன்yோ 
என்பதற்கோக
அவசரப்பட்டு ஒரு முடிவுக்கு வரப்படோது 
போருங்மகோ . 

கோகப் ; எது வெசய்தோலும் சிலோக்கியம்? 



சிவோஜிக்கு முடிசூட்டுவது நல்லதோ? ம�ோமரோ 
பண்டிதர் வெசோல்கிறபடி பட்டோபிமஷகத்டைதத் 
தடுத்தோல் நல்லதோ என்படைத மயோசிக்க மவணும்.
சோங்மகோபோங்க�ோக. நம்� தர்�ம் போழோகக் 
கூடோது. 

ரங்கு : ஸ்வோமி நோம் வெசோன்y எல்லோ 
நிபந்தடைyகளுக்கும் சிவோஜி சம்�தித்து 
விட்டோர். ம´ோ�ம், ச�ோரோதடைy, 
பிரோ�ணோளுக்குத் தோyம், துலோபோரம், 
சகலத்துக்கும் - சம்�திக்கிறோர். போடம் உண்டு! 

கோகப் : போடம் இருக்மகோன்மyோ ? இருந்தும் 
ச�ோரோதடைy வெசய்யறோமy! தட்சடைண 
தருகிறோமyண்ணு பூரிச்சுப் மபோமற. என்yடோ 
பிர�ோதம் இதிமல. ஸ்ரீரோ�ச் சந்திரருக்குப் 
பட்டோபிமஷகம் ஏற்போடு ஆச்மசன்மyோ ?

ரங்கு : ஆ�ோம். ஏற்போடோச்சு. 

கோகப் : டைகமகயி வெசய்த கோரியத்தோமல 
தடைடப்பட்டு, ஸ்ரீரோ�ச்சந்திரர் கோyக 



வோசத்துக்குக் கி�ம்ப மநரிட்டு விட்டமத! 
அப்மபோ அவமரோடு கூடமவ மபோயோ கணும்னு 
சீதோப் பிரோட்டியோரும், கி�ம்பற மபோது, 
என்yடோ நடந்தது? 

ரங்கு : ஸ்ரீரோ�ச்சந்திரர் டைவமதகி கோyகத்திமல 
வெகோடிய துஷ்ட மிருகங்கவெ�ல்லோம் உலவும். நீ 
வரப் படோதுண்ணு ..

கோகப் : �ண்டு அந்தக் கட்டத்டைதத் தோண்டுடோ ! 
சீதோப்பிரோட்டியோடைரத் தன் கூட அடைழச்சிண்டு 
மபோக ரோ�பிரோன் சம்�தித்து விடுகிறோர். பிறகு 
அதற்குப்
பின்yோமல... 

ரங்கு : ஊர் முழுதும் புலம்பறது. 

கோகப் : மதசம் பூரோவும் தோமy அழறது. 
எவ்வ�வு மசோக�ோy கட்டம். பட்டத்துக்கு வர 
மவண்டிய இ�வரசன் ரோ�பிரோன். அமத 
நோளிமல, அரண்�டைy நந்த வyத்திமல உலவ 
மவண்டிய ரோணிடைய அடைழச்சுண்டு ஆரண்யம் 



மபோறதுண்ணோ அடைதவிடச் மசோக�ோy - 
துக்க�ோy சம்பவம் மவமற இருக்க முடியு�ோ? 

ரங்கு : முடியோது ஸ்வோமி முடியோது. இப்ப கூட 
பக்தோ இந்தச் சம்பவத்டைதப் படிச்சோ கதற்றோம�. 

சோகப் : அப்படிப்பட்ட ச�யத்திமல 
ஸ்ரீரோ�ச்சந்திரர் சீதோப்பிரோட்டியோடைரப் போர்த்து, 
திருவோபரணங்கடை� எல்லோம் கழற்றி 
பிரோ�ணோளுக்குத் தோyம் வெசய்துட்டு வோண்ணு 
வெசோன்yோரடோ. எப்படிப்பட்ட ச�யம்! ஊமர 
புலம்பிண்டிருக்கு. சீதோப்பிரோட்டியோருக்கும் ரோ�
பிரோனுக்கும் பதிyோன்கு ஆண்டு கோyக வோசம். 
அப்படிப்பட்ட கஷ்ட கோலத்திமலயும் 
பிரோ�ணோளுக்குத் தோyம் வெகோடு, 
ஆபரணங்கடை�க் கழற்றிக் வெகோடுண்ணு 
சீதோப்பிரோட்டியோருக்கு ரோ�பிரோன் 
வெசோன்yதோகவும், சீதோப்பிரோட்டி அது மபோலமவ 
வெசய்ததோகவும் ரோ�ோயணம் வெசோல்றது அசட்டு 
ரங்கு! நீ ரோ�ோயணத்டைதப் போரோயணம் 
வெசய்ததோகவும் வெசோல்மற. இந்த சிவோஜி வெசய்த 
தோyோதிகடை�ப் போர்த்து, ஒமர ஆyந்தக் 



கூத்தோடுகிறோமய. ஆரண்யம் மபோகும் வெபோழுது 
அழுத கண்மணோடு இருந்த சீதோ மதவிமய 
பிரோ�ணோளுக்குத் தோyம் வெசய்திருக்கோ. 
பட்டத்துக்கு வரப்மபோகிற சிவோஜி தோyம் 
வெகோடுக்கிறதிமல என்yடோப்போ ஆச்சரியம் 
ச�யம் எதுவோக இருந்தோலும், ஆyந்தம�ோ, 
துக்கம�ோ, எப்படிப்பட்ட ச�ய�ோyோலும் 
பிரோ�ணோளுக்குத் தோyம் தர மவணு�டோ. 
அதுதோமy சோஸ்திரம் சந்மதோஷ�ோy 
ச�யத்திமல தோyம் தருகிறோண்ணோ அவோம�ோட 
சந்மதோஷம் பல �டங்கு அதிக�ோக மவணும்னு 
அர்த்தம். இவெதல்லோம் நம்�
சோஸ்திரத்திமல இருக்குடோ. 

ரங்கு : இருக்கு ஸ்வோமி, இருக்கு. 

கோகப் : ரங்கு ஒரு மயோசடைy. அபூர்வ�ோy 
மயோசடைy உதிச்சிருக்கு. எடு , சுவடிகடை� வெகோடு 
இப்படி.

(ரங்கு சுவடிகடை�க் வெகோடுக்க, கோகப்பட்டர் 
அடைத வீச, ரங்கு எடுக்க)



மட�ண்டு! அடைவகள் அங்மகமய கிடக்கட்டும். 
ஒடு! மபோய் அந்த சிட்னீடைஸ வரச்வெசோல் 
உடமy. 
(ரங்கு மபோதல், சிட்னீஸ் வருதல்) 
வோப்போ சிட்னீஸ் சிட் : குருஜி ஏன் 
முகவோட்ட�ோய் இருக்கிறீர்! ஏடுகள் ஏன்
இப்படி ?- 

கோகப் : ஏடுகள் என்டைy வோட்ட, அடைவ 
மபோதும்டப்போ சிட்னீஸ்! மதடித் மதடிப் 
போர்க்கிமறன். வெதளிவு இல்டைல; திடைகப்புத்தோன் 
அதிக�ோயிண்டிருக்கு. 

சிட் : எதற்கு ஸ்வோமி?

கோகப் : எதற்கோ? சிட்னீஸ் விஷயத்டைத வீணோக 
வ�ர்த்த இஷ்டப்படவில்டைல. 
பட்டோபிமஷகத்துக்கோy ஏற்போடுகள் எல்லோம் 
நடைடவெபற்றுவிட்டyவோ? 

சிட் : ஆகோ! தோ�தம் இரோது குருஜி. 
நூற்றுக்கணக்கோyவர்கள் . பணி வெசய்தபடி 



இருக்கிறோர்கள். 

கோகப் : போபம் குழந்டைத �yசு அவோளுக்கு 

சிட் : வெகோற்றவனிடத்தில் அவர்களுக்கு 
அவ்வ�வு பக்தி குருமதவோ! 

கோகப் : பரிதோபம் எல்லோவற்டைறயும் போழ் 
வெசய்கின்றy இந்த ஏடுகள். 

சிட் : ஸ்வோமி! தோங்கள் வெசோல்லுவது? 

கோகப் : புரியவில்டைலயோ சிட்னீஸ் பட்டோபிமஷக
ஏற்போட்டைட நிறுத்திவிடு. 

சிட் ; நிறுத்திவிடுவதோ? ஏன்? 
கோகப் : பட்டோபிமஷகம் போப கோரியம் சோஸ்திரம் 
சம்�தம் இல்டைல துளியும் துருவி துருவிப் 
போர்த்தும் பலனில்டைல. நோன் சம்�திக்க 
முடியோது சிட்னீஸ். 

சிட் : ஏன்? ஏன் சம்�திக்க முடியோது? தோங்கம� 



கூறினீமர, சோஸ்திர முடைறப்படி பட்டோபிமஷகம் 
வெசய்யலோம் வெ�ன்று. இப்மபோது தோங்கம� 
�றுக்கிறீமர! �ரோட்டியரின் களிப்டைபச் 
சிடைதக்கிறீமர! 

கோகப் : சோஸ்திரத்டைத மீண்டும் போர்த்மதன். 
சோங்மகோ போங்க�ோக தீர்க்க�ோக மயோசித்மதன். 
என் வெசய்மவன் சிட்னீஸ். சிவோஜிக்கு 
�குடோபிமஷகம் வெசய்வது போபகோரியம் என்மற 
மதோன்றுகிறது. நோன் சம்�திக்க முடியோது. 

சிட் : வீடைணடையக் கோட்டி நரம்டைப ஒடிக்கிறீமர! 

கோகப் : ஆர்வம் மிக்கவமy ரோ2பக்தி, சிமyக 
பக்தி, உyக்கு முக்கிய�ோy குணங்கள் அடைவ. 
ஆyோ மதவ பக்திடைய நோன் இழக்கலோம�ோ? 
இவ்வ�வு ஏடுகளும் கூறுகின்றyமவ போப 
கோரியம். போப கோரியம் என்று. நோன் என்y 
வெசய்ய? 

சிட் : இந்த ஏடுகடை�வெயல்லோம் நோடு, ஏற்கோது 
ஸ்வோமி. �ரோட்டிய �ணிமுடிடைய அவர் தரித்மத 



ஆக மவண்டும். கண் இருக்கும் மபோமத அடைதக் 
கோண மவண்டும் என்று
துடிக்கிறது �ரோட்டியம். 

கோகப் : பரிதோப�ோகத்தோன் இருக்கு. நோன் 
என்yத்டைதச் வெசய்ய? போடைலவyத்திமல புகுந்த 
பிறகு தோகவிடோய் ஏற்பட்டோல் கஷ்டந்தோன். 

சிட் : உவடை� கூற இதுவோ ஸ்வோமி ச�யம்?

கோகப் : என்டைy என்y வெசய்ய வெசோல்கிறோய்? 
உன் நோட்டு �க்கடை� �கிழ்விப்பதற்கோக 
என்டைyப் போபி ஆகும் படி வெசோல்கிறோயோ? என் 
தவம், ஞோyம், மந�ம், நிஷ்டைட , அருள் 
இடைவகடை�வெயல்லோம் நோசம் வெசய்து வெகோள்�ச் 
வெசோல்கிறோயோ? சிட்னீஸ்! நீ கோகப்பட்டடைர 
நன்yோ அறிய �ோட்டோய். சோஸ்திர சம்�த�ற்றக் 
கோரியத்டைதச் வெசய்யச் வெசோல்லி சர்மவஸ்வரமy 
வந்து வெசோன்yோல் கூடச் வெசய்ய �ோட்மடன். 
ஆக�ோதிகடை� ம�லும் ஆரோய்ந்த பிறகுதோன் 
இந்த முடிவுக்கு வந்மதன். ம�லும் இந்த 
�ண்டலத்தின் முதன் �ந்திரி. முதல் �ந்திரி 



முடைறயிமல இருக்கிற ம�ோமரோ பண்டிதர் 
என்னும்
பிரோ�மணோத்த�ர் கூட இடைத எதிர்த்தோரோம�? 

சிட் : ஓம´ோ! அவருடைடய மவடைலயோ இது? 
ம�ோமரோ பண்டிதடைரச் சந்தித்ததின் விடை�வோ 
இது?

கோகப் : டைபத்தியக்கோரோ? ஏண்டோ வீணோ அவர் 
ம�மல சந்மதகப்பட்டு போபத்டைத மதடிக் 
வெகோள்மற இமதோ போர்! மட ரங்கு வெகோஞ்சம் 
வெவளிமய மபோய் இரு. யோரும் இங்மக 
வரப்படோது. 2ோக்கிரடைத, மபோ! இமதோ போர், 
சிட்னீஸ் நீ கோயஸ்த குலம், ³த்திரியyோகலோம். 
சிவோஜி ³த்திரியyோக முடியோது. இப்மபோது 
சம்�தம்னு வெசோல்லு. ரோஜ்யோபிமஷகம் வெசய்து 
டைவக்கிமறன். உyக்கு முடி தரித்துக் வெகோள். 
�ரோட்டியத்துக்கு �கோரோ2yோக்குகிமறன்.

(பதறி) 
சிட் : என்y, என்y? எyக்குப் பட்ட�ோ? சிவோஜி 
சிருஷ்டித்த ரோஜ்யத்துக்கு நோன் ரோஜ்yோவதோ? 



கோகப் : நோன் ஆக்மறண்டோ ரோ2yோ?
(ஆத்திர�டைடந்து )

சிட்: சோஸ்திரம் இதற்குச் சம்�திக்கிறதோ? 
நியோயம், நீதி இதிமல இருக்கிறதோ? ஆக�ம் 
இந்த அக்கிர�த்துக்கு ஆதரவு தருகிறதோ? 
ஸ்வோமி! என்டைyப் பரீட்சிக்கிறீரோ? 

கோகப் : டைபத்தியக்கோரோ? உண்டை�டையத் தோண்டோ
வெசோல்மறன். உyக்குப் புத்தியிருந்தோ 
பூபதியோகலோம். முடைறயல்ல, வெநறியல்ல, 
தர்��ல்ல என்வெறல்லோம் தயங்கிyோ பலன் 
இல்டைலமய. தர்�ம் எது? அடைத நோன் கவனித்துக்
வெகோள்கிமறன். உyக்குச் சம்�த�ோ? 

சிட் ; இந்தச் சதிக்கோ? சண்டோ�ச் வெசயலுக்கோ? 

கோகப் : �ந்த �தியடோ உyக்கு. 

சிட் : வெநோந்து கிடக்கும் �yதிமல தீ மூட்டோதீர். 
சிவோஜிக்கு. �குடோபிமஷகம் வெசய்ய வந்து, 
சிவோஜியின் �ோளிடைகயிமல இருந்து வெகோண்மட, 



சிவோஜிக்கு உரிய ரோஜ்யத்டைத, சிவோஜிக்கு மசடைவ
வெசய்யும் எyக்கு, ஆ´ோ என்yோல் மகட்டுச் 
சகிக்கவும் முடியவில்டைல. இந்தச் வெசயலோல் 
சிட்னீடைஸத் துமரோகியோகும்படிச் வெசோல்கிறீர். 
தூபமிடுகிறீர். இவ்வ�வு ஏடுகளும் உ�க்கு 
இந்த அநீதிடையயோ கோட்டுகின்றy? 

கோகப் : சிட்னீஸ்! சித்தத்திமல சீற்றம் 
குடிபுகுந்தோல் பலன் என்y? கலக்கம், குழப்பம். 
இப்படிப்பட்ட ச�யத்திமல வரத்தோன் வெசய்யும். 
தர்��ோ? அதர்��ோ? போப�ோ? புண்ணிய�ோ? 
என்வெறல்லோம் எண்ணிக் குழப்பம் அடைடயமற. 
சிவோஜி நம்முடைடய உயிர்த் மதோழyோ யிற்மற, 
அவனுக்குத் துமரோகம் வெசய்யலோ�ோன்னு 
எண்ணித் திடைகப்பு அடைடயமற குரும³த்திர 
பூமியிமல இமத நிடைல அர்ச்சுyனுக்கு 
ஏற்பட்டது. கோண்டீபத்டைதக் கீமழ 
மபோட்மடோவிட்டோன். பரந்தோ�ன் வெசோன்yோர் 
'போர்த்திபோ அண்ணன் தம்பிகள் என்றும், பந்து 
மித்திரர்கள் என்றும் எண்ணிக் கலங்கோமத, என் 
ம�மல போரத்டைதப் மபோட்டுவிடு ஆரம்பி 
யுத்தத்டைத என்று. கீதோ வோக்கியம் வெதரியு�ோ 



சிட்னீஸ் உyக்கு? என் மீது போரத்டைதப் 
மபோட்டுவிட்டு டைதரிய�ோகச் சம்�தித்துவிடு. 

சிட் : மவதியமர! எyக்கு உம்டை�ப் போர்க்கவும் 
கூசுகிறது. 

கோகப் : முட்டோம�! முடியடோ முடி �ரோட்டிய 
�ண்டலத்தின் �ணிமுடி . சோம்ரோஜ்யம், 
வெசங்மகோல் , சிம்�ோசyம். ரோ2மயோகம் 
�ன்yyோக மவண்டிய சிவோஜியும், அவடைyச் 
மசர்ந்தவோளும் எதிர்ப்போமர என்ற பய�ோ? 
நோனிருக்கப் பயம�ன்? நோட்டு �க்கடை�க் கூட்டி 
உன் பக்கம் நிற்கச் வெசய்கிமறன். 

சிட்: மபோதுடை�யோ உ�து மபோதடைy. சிங்கத்தின் 
உண்டைவத் திருடும் சிறு நரி என்று எண்ணினீமரோ
என்டைy? 

கோகப் : நரிக்குப் புத்தி உண்டு நீ �கோ �ண்டு 
மபோடோ. 

சிட் : உன் எதிமர நிற்பது கூடப் போபம். என் வோழ்



நோளில் நோன் இப்படிப்பட்ட வஞ்சகத்டைதக் 
கண்டமத இல்டைல.
(மபோகிறோன்; ரங்கு வருதல்) 
ரங்கு : என்y ஸ்வோமி இது? புயல் கி�ப்பி 
விட்டீமரோ? 

கோகப் : புயல் என் மகோபம் ; வெதன்றல் என் சிரிப்பு
; �ண்டலம் நம் க�ண்டலத்துக்குள் அடக்கம். 

ரங்கு : ஸ்வோமி சிட்னீஸ் உம்முடைடய திட்டத்டைத
ஏற்றுக் வெகோள்��ோட்மடன்னு பிடிவோத�ோ 
வெசோல்லி விட்டோமy?

கோகப் : ஆ�ோம் அவனுக்கு என்y ஆத்திரம், 
அழுடைக வந்தது வெதரியும�ோ? சரியோy 
பயல்கவெ�ல்லோம் கிடைடத் திருக்கோண்டோ இந்த 
சிவோஜிக்கு. 

ரங்கு : இப்ப அவன் இருக்கிற நிடைலடைய 
கவனிச்சோ அவyோமல ஏதோவது வம்பு 
வரும�ோன்னு மதோன்றது ஸ்வோமி. 



கோகப் : நோனும் கூடத்தோன் அப்படி எண்மறன். 
இனி நோமும் முடிவுக்கு வந்தோகணும். 
ரங்கு : ஆ�ோம் ஸ்வோமி இப்படிச் சதோ ஊஞ்சல் 
ஆடுகிற �ோதிரி இருந்தோ ...... 

கோகப் : திடீர்னு அறுந்து மபோyோலும் மபோகும். 

ரங்கு : ஆ�ோம் சிட்னீஸ் சீறிyடைதப் போர்த்தோ 
இனித் தங்களுடைடய சம்�தத்டைதக் மகட்கோ�மல
கூட பட்டோபிமஷகத்டைத நடத்திவிடுவோன் 
மபோல இருக்கு. 

கோகப் : அப்படிச் வெசய்ய�ோட்டோன்! சரி, எதற்கும் 
இனி கோல தோ�தம் வெசய்யக்கூடோது. நீ வெசன்று 
ம�ோமரோ பந்டைதக் கண்டு அவரிடம் வெசோல்லிவிடு
. குரு பல�ோy சோஸ்திர விசோரடைணக்குப் பிறகு 
சிவோஜிக்குப் பட்டம் சூட்டிவிடுவதுண்ணு 
தீர்�ோனித்து விட்டோர். ஆரிய தர்�த்டைதக் 
கோப்பற்ற அதுதோன் சிறந்த �ோர்க்கம் என்று குரு 
நம்பறோர். உம்மிடம் வெசோல்லச் வெசோன்yோர். 
விசோரப்பட மவண்டோம்; பயமும் 
மவண்டோம்ணு. அவரிடம் விyய�ோய்ச் 



வெசோல்லிவிடு. மட ரங்கு என் ஏற்போட்டிற்கு 
அவடைரயும் சம்�திக்கச் வெசோல்லு. 

ரங்கு : ஆகட்டும். இமதோ மபோகிமறன். 

கோகப் : அங்கு எங்கோவது அழுது 
வெகோண்டிருப்போன். அந்த அசட்டுச் சிட்னீஸ். 
அவனிடம் வெசோல்லு. உன் ரோஜ் 
விசுவோசத்டைதயும், திட�yடைதயும் உத்தம் 
குணத்டைதயும் வெ�ச்சிண்டிருக்கிறோர். உன்டைyக் 
குரு மசோதிச்சுப் போர்த்தோர். நீ துளி கூட 
சத்தியத்திமல இருந்து தவறோ�ல், துளி கூட 
�y�யக்கம� கோட்டோதடைதப் போர்த்து பூரிச்சுப் 
மபோyோர். பட்டோபிமஷகத்துக்கோy கோரியத்டைதத் 
துரிதப்படுத்தப் வெசோன்yோர். அப்படீன்னு 
வெசோல்லுடோ. 

ரங்கு : ஸ்வோமி! இப்ப முடிவோy 
தீர்�ோy�ோயிடுத்துன்னு அர்த்தம�ோ? 

கோகப் : ஆ�ோ! சிவோஜிக்குத்தோண்டோ 
பட்டோபிமஷகம். 



ரங்கு : குருமதவர் முதலில் முடியோது என்றீர். 
பிறகு சம்�தம்ணு வெசோன்னீர். �றுபடியும் 
முடியோதுண்ணு வெசோல்லி விட்டீர். இப்படி 
�றுபடியும் சம்�தம்ணு வெசோல்றோ. 

கோகப் : நோலு முடைற கர்ணம் அடித்மதன்னு 
வெசோல்றிமயோ!

ரங்கு : கர்ணம் மபோட்டதோகச் வெசோல்மவyோ குரு 

கோகப் : சீடyல்லவோ வெசோல்ல�ோட்மடோ மட 
ரங்கு! நோலு கர்ணம்தோன் அடித்மதன். 
அதிமலதப்பு என்yடோ? ந�க்கு இருப்பது நோலு 
மவதம்டோ, நோலு. வெதரியும�ோ?
மபோ, மபோ மபோய்ச் வெசோன்yடைதச் வெசய்யடோ. 
(மபோகிறோன்)
------------- 
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இடம் : வீதி 
உறுப்பிyர்கள் : மகசவப்பட்டர், 
போலச்சந்திரப்பட்டர், குடியோyவன்.

போல : மகசவப்பட்டமர உம்முடைடய 
பந்துக்கவெ�ல்லோம் வந்து விட்டோம�ோ? 

மகசவ : ஆகோ! சகலரும். போல ஏறக்குடைறய 
பத்தோயிரம் குடும்பங்கள் இருக்கும் மபோல
இருக்கு ச�ோரோதடைyயில். 

மகசவ : பத்தோயிரத்து நூறுமவோய்.

போல : சிவோஜி தர்� தோதோ அவன் நீடூழி கோலம் 
வோழ மவண்டும். 

மகசவ : அந்த தர்� தோதோ வெகடக்கட்டும் ஒய். 
இப்படிப்பட்ட தர்� தோதோக்கடை� ந�க்குத் 
தருகிற ந�து குல குரு�ோர்கடை�ப் மபோற்றும் 



ஒய். இவ்வ�வு சுக மபோகத்டைத ந�க்குத் தரும் 
சோஸ்திரம் குடைலயோதபடி போர்த்துக் வெகோள்� 
மவண்டும். அதிமல நோம் கண்ணும்
கருத்து�ோய் இருக்க மவண்டும். 

போல : கோகப்பட்டர் இங்கு பிரமவசித்ததும் ந�து 
குலத்துக்மக மயோகம் பிறந்துவிட்டது. அட்டோ 
மகசவப்பட்டமர. இந்த �ரோட்டியோ யுத்தத்திமல 
வெ2யித்தமபோது, எவ்வ�வு ஆர்ப்பரிச்சோ 
வெதரியு�ோ? இப்ப வெபோட்டிப் போம்போகி விட்டோ . 
நோம் இப்மபோத்தோன் தடைல நிமிர்ந்து நடக்க 
முடியறது. ந�து வெக�ரவம் தோகப்பட்டரோல் 
நிடைலத்தது. அவமர ந�து குல ரட்சகர். 
(குடியோyவன் வருதல்)
மகசவ : வோ போப்போ, வோ! 

குடி : கும்பிடுமறன் சோமி! 

மகசவ : ஊர் எவ்வ�வு வெ2கம2ோதியோயிருக்கு 
போர்த்திமயோ? 

போல : எங்கு போர்த்தோலும் மவத ஒலி , பிரோ�ண 



மசடைவ. இப்படிப்பட்ட கோட்சிடையக் கோணக் 
வெகோடுத்து டைவத்மதோம�.. 

குடி : �டைழமய கோணுங்கம�. 

மகசவ : நம்முடைடய நோட்டிமல வந்திருக்கிற 
புண்ணிய புருஷோடை�த் தரிசிச்சிண்டிருக்கோ 
வர்ண பகவோன். அவோள் சந்மதோஷ�ோ 
இருக்கச்மச , கண்ணீர் விடப்படோது போரு. 

குடி: சோமி என்y கடைத மவணு�ோyோலும் 
வெசோல்லுங்க. �டைழயில்லோத்தோமல 
வயக்கோவெடல்லோம் வெவடிச்சப் மபோச்சு. �ோடு 
கண்வெணல்லோம் எலும்பும் மதோலு�ோப்
மபோச்சுங்க. 

போல : ஏன் ஒய் இவன் இந்த சோது சன்னியோசி 
கூட்டத்டைதச் மசர்ந்தவyோ இருப்போமyோ? 

குடி : ஏங்க, அவுங்க வெசோல்றதிமலயும் தப்பு 
ஒண்ணும் இல்லிங்கம� இப்ப பபோருங்க, 
பத்தோயிரக் கணக்கோy பிரோ�ணோ 



மபோ2yத்துக்கு வந்திருக்கோங்கம�, 
இவுங்கள்�ோம் பட்டோ�த்துக்கு ஆள் எடுத்தப்ப 
எங்க மபோyோங்கண்ணு மகக்கறோரு 
பண்டோரத்டைதயோ. நியோயந்தோனுங்கம�! அப்மபோ
கோணுங்கம� இவுங்க வெ�ல்லோம். 
ச�ோரோதடைyண்ணு வெசோன்y உடமy, 
அமடங்கப்போ புத்திமல யிருந்து ஈசல் கி�ம்புற 
�ோதிரியும், பழத்மதோட்டத்திமல இருந்து 
வெவ�வோல் கி�ம்புற �ோதிரியும் 
வந்துட்டோங்கம�. 

போல : மட பிரோ�ணோடை�த் தூஷிக்கோமதடோ . 
இதிகோசத்டைத, சோஸ்திரத்டைதப் பழிக்கோமத 

குடி : என்yம�ோ மபோங்க வரவர எங்களுக்கு 
இந்தப் புரோணம் இதிகோசம் இதிவெலல்லோம் 
சந்மதகம் வலுத்துக் கிட்டுத்தோன் வருது. 

போல ; சந்மதகம் வலுக்கிறதோ. அட, 
சர்மவஸ்வரோ! இந்தப் போபிகளுக்கு என்y 
தண்டடைy தருவோமயோ? 



மகசவ : ஏண்டோ விதண்டோவோதி ! 
விதண்டோவோதம் மபசிண்டிருக்மக அஞ்ஞோனி. 

குடி : அமட! நீங்கதோன் வெபரிய வெ�ய்ஞோனியோ 
இருங்கம�ன். நோழியோyோலும் ஆகட்டும். ஒரு 
சந்மதகம். இந்த அண்டசரோசரங்கடை� எல்லோம் 
ஆயிரம் தடைல படைடத்த
ஆதிமசஷன் தோங்குகிறதோதோமy வெசோல்றீங்க.. 

மகசவ ; அதிமல உyக்வெகன்yடோ சந்மதகம். 
ஏண்டோ ஒரு வஸ்து நிக்கணும்yோ, அதுக்கு ஒரு 
ஆதோரம் மவணும�ோ, இல்டைலமயோ?

குடி : ஆ�ோம் !

மகசவ. அதுமபோல இந்த அண்டத்டைத ஆயிரம் 
தடைல படைடத்த ஆதிமசஷன் தோங்குகிறதோ 
வெபரியவோ வெசோல்றோ ! இதிவெலன்yடோ தப்பு? 

குடி : அப்படி வோங்க வழிக்கு. இப்ப நீங்க 
வெசோன்னீங்கம�, இது நியோய�ோy மபச்சு. 
ஏனுங்க, அண்டத்டைத ஆதிமசஷன் 



தோங்கிyமபோது, ஆதிமசஷடைy எது தோங்குச்சி? 
அதுக்கும் ஒரு ஆதோரம் மவணும்ங்கம�? 

மகசவ : மபோடோ மபோ விதண்டோவோதி! 

குடி: மகோவிக்கோ� வெசோல்லுங்க. வெதரியோ� 
மகக்கமறன். நோன் பட்டிக்கோட்டோன். நீங்கள்�ோம் 
எல்லோம் படிச்ச வெ�ய்ஞோனிண்ணு 
மபசுறிங்கம�. எங்க சந்மதகத்டைத 
மபோக்கணுமில்மல. அண்டத்வெத ஆதிமசஷன் 
தோங்குறோருண்ணு வெசோல்றிங்க ஒரு ச�யம். 
அப்புறம் வெசோல்றிங்க, போர்வதி சிறு விரல்மல 
ம�ோதிர�ோ இருக்கிறோர்ன்னு வெசோல்றிங்க. 
இன்வெyோரு ச�யம் என்y டோண்ணோ 
போர்க்கடலிமல பள்ளி வெகோண்டிருக்கோர்னு 
வெசோல்றிங்க. அது எப்படிங்க முடியும்? ஒமர 
ஆதிமசஷன் போர்வதி விரல் வெல . ம�ோதர�ோ 
இருக்கோரு பரந்தோ�னுக்குப் படுக்டைகயோ 
இருக்கோரு. இந்த அண்டத்டைதயும் தோங்கறோர்ணோ 
இது நம்பற மசதிங்க�ோ? என்yம�ோ மபோங்க. 
ஒங்களுக்மக வெதரியோது... எyக்கு எங்மக 



வெசோல்லப் மபோறீங்க?
-------------- 
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இடம் : தர்போர் 
உறுப்பிyர்கள் - சிவோஜி, கோகப்பட்டர், ம�ோகன், 
த�பதி, பட்டர்கள். 

கோகப் : சிவோஜி அன்று சூத்திரyோகப் 
பிறப்பிக்கப்பட்டோய். ஆyோல் ஆக� விதிப்படி 
இன்று நீ டைஷத்திரியyோக்கப் பட்டோய். 
அரசோளும் தகுதி வெபற்றோய், அந்தணரின் ஆசி 
வெபற்றோய். 

�ரோட்டியப் பிரமுகர்கம�! சோஸ்திமரோத்த�ோக 
வெசய்யப்பட்ட யோகோதி கோரியங்களின் விமசஷ 
பலyோல் சத்திரபதி சிவோஜி 
³த்திரியரோகிவிட்டோர். ஆரிய ஆசிர்வோதம் 
வெபற்ற அவர். ஆண்டவனின் ஆதரடைவப் வெபற்று 
விட்டோர். இனி அவமர உங்களுக்கு �ன்yன். 

�ன்yோ! �ன்yன் �க்களின் தடைலவன் �கோன்கள்
�ன்yருக்குத் தடைலவர். ஆண்டவன் �கோனின் 



மதோழன். இதுமவ மவதோசோரம். மவதம் 
உள்��வும், கோர் உள்��வும், கடல் நீர் 
உள்��வும் �ரோட்டிய �ண்டலம் 
வெ2கம2ோதியோய் வி�ங்கும். சிவோஜி 
இனியோகிலும் நீ திரவியத்டைத மகோட்டைடக் 
வெகோத்த�ங்கள் கட்டுவதற்கும் அகழி , அரண் 
அடை�ப்பதற்கும், ஆயுதங்களுக்கும் 
வீணோக்கோ�ல் பகவத் பக்திக்கும், பிரோ�ண 
மசடைவக்கும் வெசலவிடு, உத்த�மy! உன் ரோஜ்யம்
சyோதy பூமியோக வி�ங்கட்டும். சர்வ �ங்க�ம் 
உண்டோகட்டும்.

(ஆசிர்வதிக்கிறோர். சிவோஜி வணங்க, ம�ோகன் 
ஆமவச�ோய் ஒடிவந்து) 
ம�ோக ; �ரோட்டியம�, �ண்டியிடோமத வீரம� 
வீழ்ச்சியுறோமத �ரோட்டிய �ோவீரர்கம� �ன்yன் 
சிவோஜிடைய �ோற்றோன் முன் �ண்டியிடச் வெசய்த 
மகோடைழக�ோனீர். வெகோடுடை�, வெகோடுடை� இது. 
அறிவுலகத்திமல அடைyவரும் இடைதக் 
கண்டித்மத மபசுவர். முடி ந�து சிவோஜி 
�ன்yனிடம், பிடி இந்த மவதம் ஓதியிடம். 



கோகப் : யோர் இந்த துஷ்டன்? 
மபோக்கிரித்தy�ோகப் மபசுகிறோன். 

ம�ோக : மபோதும் நிறுத்தடோ உன் ம�ோசடிப் 
மபச்டைச .
(சிவோஜி ம�ோகன் கன்yத்தில் அடித்தல்) 
மவந்மத! தோங்கள் �ண்டியிட்ட மபோது 
உண்டோy மவதடைyடைய விட இது சற்றுக் 
குடைறவோகத்தோன் இருக்கிறது.

கோகப் : சிவோஜி உன்னுடைடய ஆட்சியிமல 
இப்படிப்பட்ட அவலட்சணங்கள் இருக்கமவ 
கூடோது... எவ்வ�வு மபோக்கிரித்தy�ோகப் 
மபசுகிறோன். 

ம�ோக : நோலு 2ோதி அதில் பிரோ�ணர் அடக்கி 
ஆ�வும், �ற்றவர்கள் அடிடை�யோகவும் 
பிறக்கின்றyர் என்ற வெகோள்டைகடைய எதிர்ப்பதோல்
மபோக்கிரித்தyம்? ஆண்டவன் அருள்வெபற 
அறவெநறி மதடைவமய ஒழிய, ஆரியரின் கோடைலக் 
கழுவி, நீடைரப் பருகுவது வழியல்ல என்று 
எடுத்துக் கூறுவதோ மபோக்கிரித்தyம்? எது 



மபோக்கிரித்தyம்? 

கோகப் : ஏது , இவன் மபோக்கிரி �ட்டுமில்டைல ; 
விதண்டோ வோதக்கோரyோகவும், இருக்கிறோமy! ஏ,
போபஸ்வரூபம� பிரோ�மணோத்த�ர்கடை� 
நிந்தடைy வெசய்யோமத. மீ�ோ நரகம் மபோவோய். 

ம�ோக : நரகம் ம�ல். அங்கு நயவஞ்சகர் கோலிமல
நோடோள்மவோர் வீழ்வோர்கள் என்ற கடைத இல்டைல. 
��டைத பிடித்தவமy! உன் �yம் களிப்பது 
எyக்குத் வெதரியும். �ரோட்டியரின் �ோவீரத் 
தடைலவடைy �ண்டியிடச் வெசய்து விட்மடோம� 
என்ற வெசருக்குடன் இருக்கிறோய். ஆyோல் …

கோகப் : துஷ்டமy முன்yம் ஒரு நோள் �ோபலி 
என்ற �ன்yர், தன் முடி மீது பர�னின் 
அடிடைவக்க இட�ளித்தோன். சிவோஜி �ன்yன் 
புத்தி�ோன், சyோதனி. ஆகமவ, பிரோ�ண 
பக்திமயோடு இருக்கிறோர். பண்டைடப் 
வெபருடை�டைய நிடைலநோட்டுகிறோர். 

சிவோ : ம�ோகன் இந்த சடைபயிமல இனித் 



துடுக்குத்தyத்துக்கு இட�ளிக்கப் 
மபோவதில்டைல . 

ம�ோக : அது வெதரிகிறது �கரோஜ்! இனி இங்கு 
வீரருக்கு மவடைல இல்டைல என்பது நன்றோகத் 
வெதரிகிறது. 

கோகப் : அமட, விஞ்ஞோனி மகள்! மவத, புரோண, 
சோஸ்திர, இதிகோசங்களுக்கு ம�ன்டை�யும், 
�கிடை�யும் அடைவகளிமல நம்பிக்டைகயும் �க்கள்
உள்�த்திமல இருக்கும் �ட்டும், உன் மபோன்ற 
வீரர்கள் கூவிyோலும், வெகோக்கரித்தோலும், எம்டை�
அடைசக்க முடியோது. வோடை� வீசுவதோமலமய 
வெவற்றி கிடைடத்துவிடும் என்று எண்ணோமத 
வல்லவனுக்குப் புல்லும் ஆயுதம். 

ம�ோக : கோகப்பட்டமர �ண்டியிடும் �ன்yர்கள் 
�ட்டும� �ோநிலத்தில் உள்�yர் என்று 
எண்ணோதீர். �க்கள் �y�யக்கம் வெவகு 
விடைரவிமல வெதளியப் மபோகிறது. அப்மபோது 
உங்கள் அட்டகோசம் அடிமயோடு ஒழியும். 
�ோவீரர்கம�! �ன்yன் சிவோஜியின் சடைபயிமல 



வரம்பு மீறி மபசிமyன் என்று என்டைyத் 
தண்டிக்கட்டும். ஒரு வோர்த்டைத உங்களுக்கு. 
ஆரியருக்கு அடிப்பணியோதீர். அரசியலில் 
அவர்களுக்கு ஆதிக்கம் அளிக்கோதீர். அறமும் 
தடைழக்கோது. அரசும் நிடைலக்கோது. அவர்கள் 
எதற்கும் அஞ்சோதவர்கள். ஆறு. பத்து, இருபது 
தடைலயுடன் ஆடை� வரோக முகமுடைடயோன், 
அண்ணன் தம்பி �கனுடைடயோன், 
அந்தப்புரத்திமல அறுபதி yோயிரம் 
மபருடைடயோன் என்று கூறி, கடவுடை�மய 
நிந்திக்கும் கயவர்கள் அவர்கள். அவர்களுடைடய 
கபட
மவடத்டைத நம்பி ம�ோசம் மபோகோதீர். 

சிவோ : ம�ோகyோ! மதோழடை�யின் எல்டைலடையயும்
தோண்டி விட்டோய். நில் 

1 த� : இதுவடைர �ன்yர் முன் இப்படி 
எதிர்த்துப் மபசியவர் யோருமில்டைல .

2. த� : �கரோஜ் சிyங்வெகோண்டு சீரழிவோகப் 
மபசிய இச் சிறு�தியோ�டைyச் சிடைறயிமல 



அடைடயுங்கள். கோக : துஷ்டன் துரோத்�ோ மவத 
நிந்தகன் நோஸ்திகன்.
(ம�ோகன் வோடை� உருவ) 

சிவோ : ம�ோகன் வோடை�க் கீமழ மபோடு.
(வோடை� மபோட)

ம�ோக : �கரோஜ்!

சிவோ : அரச சடைபடைய அவ�தித்த உன்டைy ந�து 
வெ�ய்ப் போதுகோவலர் மவடைலயின்றும் 
நீக்கிவிட்மடோம். 

ம�ோக : �கரோஜ் எyக்கோ இந்தத் தண்டடைy? 

சிவோ : தண்டடைyயின் முழு விவரமும் 
கூறியோகவில்டைல. நோடை� சூரிமயோதயத்துக்குள் நீ
தடைலநகடைரவிட்டுப் மபோய் விடமவண்டும்? 

ம�ோக : மதசப்பிரஷ்ட�ோ? 

சிவோ : அரச சமூகத்திற்கு நீ தகுதியற்றவன்! மபோ. 



வீரர்கள் வெநருங்க வீரர்கம� விலகி நில்லுங்கள். 
அவன் மபோவோன்! சர்தோர் !
(மபோகிறோன்)
---------------- 
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இடம் : வீதி
உறுப்பிyர்கள் : சோது, ரங்கு.

(சோது போடிக்வெகோண்டு வர, ரங்கு எதிமர வந்து) 
ரங்கு : இது யோருடைடய போடல்? 

சோது : ஐயனுடைடய போடல்? 

ரங்கு : அது யோருடோ அவன் ஐயனும் 
வெ�ய்யனும்? 

சோது : மகோப�ோகப் மபசும் தங்கடை�யும், 
சோ�ோன்யyோy என்டைyயும் எவன் 
படைடத்தோமyோ அவமy சர்வ மலோகங்களிலும் 
நடக்கும் கோரியத்துக்குக் கர்த்தோ. அவன் 
அரு�ோல் இந்தக் கீதம் போடிமyன். ஆகமவதோன் 
தோங்கள் யோருடைடய போடல் என்று மகட்டவுடன் 
ஐயனுடைடய போடல் என்று வெசோன்மyன். 



ரங்கு : ஏண்டோ நீ வெபரிய வோயோடியோ இருப்ப 
மபோல இருக்மக. ச�ஸ்கிருதம் வெதரியும�ோ, 
மநோக்கு ? 

சோது : வெதரியோது. 

ரங்கு : கோயத்திரி வெதரியும�ோ? சோது : 
வெதரியோதய்ய.

ரங்கு : மட ஐயோ பட்டம் மபோடோமத. இனி 
என்டைy ஸ்வோமி என்று அடைழக்கணும். 

சோது : ஐயன் கட்டடை�மயோ? 

ரங்கு : இந்த ஐயன் கட்டடை�. ஏன் 
மகக்கப்படோமதோ? இந்த ஐயனின் குரு பிறப்பித்த
கட்டடை�டையக் மகட்டு இந்த �ண்டலோதிபதி 
அதன்படி நடந்தோன் வெதரியும�ோ மநோக்கு. நோன் 
யோர் வெதரியும�ோ? சோட்சோத் கோகப்பட்டருடைடய 
சீடyோக்கும். 

சோது : ஐயோ! சோதிப் பித்தம் உள்�வரிடம் இடைதப் 



மபோய்க் கூறும். 

ரங்கு : நீ �கோ ம�தோவிமயோ? சோதி ஆச்சோரத்டைத 
ஒழிக்கப் மபோறிமயோ? அட, �ண்டு �ன்yோதி 
�ன்yர்கள் வெ�ல்லோம் இந்த �டி சஞ்சியிடம் 
பயபக்தியுடன் இருக்கோ. மநோக்கு ஏண்டோ இந்த 
�ண்ட வெகர்வம்? 

சோது : �ன்yோதி �ன்yர்கவெ�ல்லோம் தyது 
�ண்டலங்கடை�யும் �ற்ற �ண்டலங்கடை�யும் 
கோப்போற்றிக் வெகோள்� மவண்டும் என்ற 
ஆடைசக்கும், அச்சத்துக்கும் அடிடை�ப்பட 
மவண்டியிருக்கிறது. எyக்கு அவ்விதமில்டைல. 
இந்தப் பூமலோகம் முழுவதும் என் ரோஜ்யம். 
எyக்கு யோரும் அடிடை�யில்டைல. நோன் 
யோருக்கும் அடிடை�யில்டைல. 

ரங்கு : ஓம´ோம´ோ அந்தப் பயல் ஒருவன் இது 
மபோலத்தோன் வெகோக்கரிச்சோன். 
என்y நடந்தது வெதரியும�ோ? மதசப்பிரஷ்டம். 

சோது : யோமரோ தங்கடை� ஏ�ோற்றியிருக்கிறோர்கள். 



ரங்கு : இந்த வெரண்டு கண்ணோமலயும் போர்த்தது. 

சோது : உண்டை� அதுதோன். சந்திரம�ோகடைy 
அறிவுப்படைட திரட்டி வரும்படி �ன்yர் 
அனுப்பியிருக்கிறோர். ச�ரசத்தின் தூதுவyோக 
அவன் வி�ங்க அனுப்பியிருக்கிறோர். 

ரங்கு : பித்தன்! ஏமதோ உ�றிண்டிருக்கோன்.
(மபோகிறோன்)
-------------- 
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இடம் : �ன்றம்
உறுப்பிyர்கள் : சிவோஜி, ம�ோகன், இந்து, 
சோந்தோஜி. 

இந்து : அப்போ வோள் ஏந்தக் கூடோது. வோள் ஏந்தக் 
கூடோது என்று கூவிyோர். தண்டடைyயும் 
அதுமபோலமவ ஆகிவிட்டது. 

ம�ோக : இந்து அவர் உன் ம³�த்டைதக் கருதி 
அவ்வோறு கூறி வந்தோர். நீயும் ஒரு நோள் வோள் - 
மகவலம். ஒரு இரும்புத்துண்டு என்று கூறிyோய். 
நிடைலடை�யும் அப்படித்தோன் ஆகிவிட்டது. நோன் 
�ரோட்டியத்தின் �ோyத்டைத மீட்கப் மபோர் புரிய 
வோள் ஏந்தி நின்மறன். �ன்yன் ஆரிய குருவுக்கு 
அடி பணிந்துவிட்டோர். இனி யோர் வோம�ந்தி 
என்y பயன்? �ரோட்டிய வீரனுக்கு வோள் 
இருப்பது புகழ் தரும். ஆரிய ஏவலரோக 
�ரோட்டியர் ஆy பிறகு வோள் எதற்கு? 
(இந்து மபோக, �ன்yர் வருதல் ம�ோகன் தோள் 



பணிந்து) 
�கரோஜ் �கரோஜ்! தோங்க�ோ?

(�ண்டியிட்ட ம�ோகடைyத் தூக்கி) 
சிவோ : �ங்கோத �ரோட்டியம� எழுந்திரு உன்டைy 
நோன் இழக்க மவண்டிய அ�வுக்கு என் நிடைல 
ஆகிவிட்டது. மதோழோ! உன்டைy நோன் 
தண்டித்மதன். என்றுதோமy கருதிக் வெகோண்டோய்? 
தண்டடைyயல்லடோ தம்பி அது. சோந்தோஜி யின் 
�கடை� நீ அடைடய, உyக்கு விடுதடைல தந்மதன். 
என் வெபோருட்டு அல்லவோ இந்துடைவ நீ இழக்க 
இருந்தோய். 

ம�ோக: �கரோஜ் என்y இது என் தண்டடைy 
ரத்தோகிவிட்டதோ? இனி நோன் வோள் ஏந்தலோ�ோ? 

சிவோ : இனி நீ வோள் ஏந்திப் பலன் என்y? 
ம�ோகyோ! பழடை�யின் தோள் ஏந்திய 
�ன்yனிடம் இனி வோள் ஏந்துமவோர் இருந்து 
பலன் இல்டைல. ஆம் இவ்வ�வு வயது வடைர 
மபோரிட்டுப் மபோரிட்டு சிருஷ்டித்த ரோஜ்யத்டைத 
நோன் ஆசி வெபறோ�ல் ஆ� முடியோத அ�வுக்கு 



�க்களிடம் �y�யக்கம் இருக்கிறது. ம�ோகன், 
நோம் �ன்yர்கடை� எதிர்க்கலோம்; எதிரிகடை� 
அடக்கலோம்; ஆyோல் நம் �க்கடை�மய என் மீது 
ஏவி விட முடியும் அவர்க�ோல், இன்டைறய 
நிடைலயிமல. ஆகமவதோன் நோன் பணிந்மதன். 

ம�ோக: ஆகோ, �கரோஜ் நோன் எதிர்ப்போர்த்தபடிமய 
இருக்கிறது. 

சிவோ : ம�ோகன் நோன் ஏற்படுத்திய ரோஜ்யம் 
நிடைலக்கும் என்று நோன் நிடைyக்கவில்டைல. 
சந்தர்! �ரோட்டிய �ண்டலத்திமல ஏரி, கு�ம், 
குட்டைட , ஆறு, �டு எல்லோம் வறண்டுவிட்டy. 
வயல்கள் வெவடித்து கிடக்கின்றy. மபோர் 
வெசயலிyோல் �க்கள் ஏடைழக�ோயிyர். இந்த 
நிடைலயிமல - வறுடை� தோண்டவ�ோடும் இந்த 
மநரத்திமல பதிமyோரோயிரம் பிரோ�ணர் 
குடும்பங் களுக்கு நோன்கு �ோதங்கள் 
ச�ோரோதடைy, தங்கள் உயிடைர எyக்கோக 
அரசுக்கோக அளித்த �ரோட்டிய வீரருக்கு , 
என்yோல் விருந்திட முடியவில்டைல. என் 
வெசலவில் வீணர்கள் உண்டு. வெகோழுத்தyர். 



துலோபோரம், அதyோல் மவறு வெசலவு. 
சந்திரம�ோகன்! என் அரசு ஆரம்ப�ோகும் மபோமத 
வெபோக்கிஷம் சூன்ய�ோகிவிட்டது. ஒரு மகோடிமய 
நோற்பத்து எட்டு லட்ச�டோ நோன் வெகோட்டி 
அழுமதன். நம் தரணி இப் போரத்டைதத் தோங்கோது. 
ஆகமவ வீரமy! அஞ்சோ வெநஞ்சு படைடத்த நீ. 
�க்களிடம் பரவி இருக்கும் �யக்கத்டைதப் 
மபோக்கு, வோ�ோல் அரசுகடை� அடை�த்து 
விடலோம். ஆyோல் அது நிடைலக்க அறிவு மதடைவ. 
அந்த ஆயுதத்டைத வீசு . நோடு முழுவதும் வீசு . 
பட்டித் வெதோட்டிகள் வெ�ல்லோம் வீசு, �க்கடை� 
வீரர்க�ோக்கும். சந்திரம�ோகyோ சகலடைரயும் 
சந்திரம�ோகன்க�ோக்கு மபோய் வோ! வெ2யம் 
வெபறுவோய்.

(சிவோஜி மபோக, சோந்தோஜி, இந்து வருதல். 
சோந்தோஜி ம�ோகனிடம் �ோடைலடையத் தருதல் 
இந்துவும் ம�ோகனும் �ோடைல �ோற்றிக் வெகோண்டு 
போட்டு)
--------------------------
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